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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 

:ق نَا َعََشَ َكاُن: اثأ َرأ : اْلأ تيَداُل  ال: )الثَّاِني عأ
نأُه، َواِلي

ُع مي فأ ُكوُع، َوالرَّ ُة، َوالرُّ َ
، َوالأَفاِتي َرامي حأ ي بيرَيُة اْلأ َياُم، َوَتكأ

، الأقي

رُي، َواُل  َخي ُد اْلأ َك، َوالتََّشهُّ
ينَُة ِفي ُكلِّ َذلي

نأُه، َوالطَُّمأأني
ُجوُد، َوالأـُجُلوُس مي تييُ  َوالسُّ أ ََّ ُو،َى، َوال لييَمُة اْلأ  (.ُلوُس َلُه، َوالتَّسأ

 

ل هذه أوَّ فقال: الة، تي هي أركا  الصَّ ركا ، الَّ األو،، بدأ انآ  بككر أي بعد ما أهنى احلديث عن الُّش 

َيامُ ) اْلركان  الة.واملراد بالقيام: هو االعتامد عىل القدمني يف الصَّ ، (الأقي

ِ  وقلنا: االعتام ا أ  ي  ٍد عىل قدميه، فإنَّ د عىل القدمني ملااا  أل َّ املرء لوكا  ي ر معت ، «جالًسا» :ىَِّ س  ه إمَّ

ا أ  ي   ِ  «راقًدا» :ىَِّ س  وإمَّ أو اعتامده  ،مع استناده عىل جدارٍ  قدميه، أو واقًفا عىل قدميه ًدا عىل، وقد يكو  املرء معت

 عىل عصا.

د القيام، فيجوز س  ف  عىل اجلدار، أو االعتامد عىل عصا ال يقطع، أو ال ي  االستناد  واملكهب يقولو : إ َّ 

ونحو الك،  يعتِد عىل حبٍل ممدودٍ  ، وجيوز له أ  يعتِد عىل عصا، أو أ أ  يستند عىل جدارٍ  قائم  خص وهو للشَّ 

 عدم فعل الك ملن كا  قادًرا. [فضللكن ]األ

ة يف كنيَّ د الرُ ، ويتأكَّ وركن   فالقيام واجب   [،23٨ة: البقر]ژ  پ پ پ ژ: لقول اهلل  ؛والقيام ركن  

 تي بعدها.        يف القيام يف األركا  األخرى الَّ  تكب رة اإلحرام، ثمَّ 

َرامي )اين قال: كن الثَّ الرُ  حأ ي بيرَيُة اْلأ الة، ل تكب رٍة يدخل هبا املرء يف الصَّ أوَّ  :واملراد بتكب رة اإلحرام هي، (َوَتكأ

 .الة، فهي ركن  تي يدخل هبا يف الصَّ ا هي الَّ فدلَّ عىل أهنَّ  ،«ريُ بي كأ ا التَّ هَ يمُ ري َِتأ »:  بُي لنَّ وقد قال ا

مل يفعلها  ن  األركا  األخرى م   ه، بخالف األركا  األخرى، فإ َّ مل يفعله مل تنعقد صالت   ن  كن م  وهكا الرُ 

ا تكب رة اإلحرام مل تن الة؛ لكي نحكم عقد صالته أصاًل، مل يدخل يف الصَّ مع قدرته عليها، فسدت صالته، أمَّ

 بفسادها.

ةُ )الة، قال: الث من أركا  الصَّ كن الثَّ الرُ  َ
ََ َِل  « بي  لقول النَّ  (؛َوالأَفاِتي َ فَ بي  أأ رَ قأ يَ  مأ ـلَ  نأ مَ ـلي  ةَ َل    ةي اِتي

ها تسقط عن املأموم يف ياًنا، ولكنَّ ال عًِدا وال نس ركن  ال يسقط، «ةالفاحت»قراءة  أ َّ  :مشهور املكهب، »ابي تَ كي الأ 

َِّ الة اجلهريَّ الصَّ   أ َّ  -وإ  كا  مرساًل  وله شواهد  - عند اإلمام أمحد   ملا جاء يف حديث جابرٍ  لها اإلمام عنه؛ة، يتح

ي  ةُ اءَ رَ قي ، فَ ام  مَ إي  هُ لَ  انَ كَ  نأ مَ »قال:   بيَّ النَّ   .«ة  اءَ رَ قي  هُ لَ  امي مَ اْلأ

ُكوعُ ) الة:  الصَّ ابع من أركاكن الرَّ الرُ   بعد القيام. كي يكو الفعل الَّ  :هو كوعواملراد بالرُ ، (الرُّ
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هر مراعاًة ملن هر، وقال الفقهاء: بانحناء الظَّ كبتني مع انحناء الظَّ قالوا: هو وضع اليدين عىل الرُ  وصفته؛

اس، إاا وضع يديه عىل ركبتيه انحنى أيلب النَّ   فاألصل أ َّ ا فتصال  مع قيام ظهره، وإالَّ كانت يداه طويلتني جد  

 .مفيد   هكا احلدُ و، «ركوًعا» :ى هكاَِّ س  ي  ف   ،يضع يديه عىل ركبتيه أ  يكو  املرء قائاًم، ثمَّ  :ظهره، فهو

ك الُركوع،  أنَّ يما ه وفائدة هكا احلد    ر  د  فيقول: هل أنا  ،اس يدخل مع اإلماممن النَّ  كث ر   نا نعرف بام ي 

 كوع أم ال أدركت الرُ 

، فأنت يف هكه احلالة «سِع اهلل ملن محده»، قبل أ  يقول اإلمام: ك  ي  اك إىل ركبت  فنقول: إاا وصلت كفَّ 

 كعة.كوع مع اإلمام، فتكو  قد أدركت الرَّ تكو  قد أدركت الرُ 

 نن.صفة اإلجزاء فيه، صفة الكامل هي الُس ، وهكه هي كوعإًاا هكا هو الرُ 

ُع )قال:  فأ تيَداُل َوالرَّ عأ
نأُه، َواِلي

؛ ألنَّ فع والرُ الرَّ ، (مي  جود.عن الُس  منفصل   ه يكو  أمر  كوع واالعتدال ركن 

 ]انظر[جود، بعة عىل األرض، عىل هيئة الُس جود: هو وضع األعظم السَّ واملراد بالُس  ،(ودُ ُج السُّ وَ )قال: 

بعة كي ينام عىل وجهه، األعظم السَّ من أعاله، فالَّ  هر أعىلجود:  هو أ  يكو  أسفل الظَّ العبارة، ومعنى هيئة الُس 

 أ َّ  :«الكامل»يف  جود؛ ولكلك جاء عند ابن عدي  ه ليس عىل هيئة الُس ؛ ألنَّ «وًداج  س  » :عىل األرض، لكن ال نسِيه

 س  ال ت   م  ـا قيل له: ل  ملَّ   بي  النَّ  أبا طالٍب عمَّ 
ي أعىل من رأيس، ظهر أسفل   ام  قال: ال أعِل هيئًة يكو  فيهل 

 .ل واخلضوع هلل كلُ جود هو كامل التَّ الُس  ، ولكنَّ ة  الَّ  ها[في]هكه اهليئة  رأى أ َّ  هجود؛ ألنَّ فامتنع من الُس 

 جود عىل األرض.بعة عىل هيئة الُس جود هو وضع األعظم السَّ الُس  أ َّ  من هكا]يتَّضح[ 

.ُس أي: واجللوس من ال ،(هُ نأ مي  وُس لُ ُج ـالأ وَ )قال:   جود؛ أل َّ اجللوس ركن 

  حديث املءيء صالته، األمر هبا.هبا يف ابقة ورداألمور السَّ  وكُل 

ينَُة ِفي ُكلِّ َذليَك(،قال: 
أيب ]حديث[ قال يف حديث املءيء صالته،   بيَّ ِأنينة؛ أل َّ النَّ والطُ  )َوالطَُّمأأني

 َج  نَّ ئي مَ طأ ى تَ تَّ َح  دأ ُج اسأ  مَّ ثُ »هريرة: 
 عضوٍ  رجوع كل   ِأنينة هي:بالطُ واملراد ، «ًدااجي َس  نَّ ئي مي طأ ى تَ تَّ َح  دأ ُج اسأ  مَّ ًسا، ثُ الي

هكا هو معنى  فدلَّ عىل أ َّ ، «هي لِّ حي مَ ـلي  و  ضأ عُ  لُّ كُ  ادَ عَ فَ  امَ قَ فَ » ث:ر  ي  و  ه، كام جاء يف حديث مالك بن احل  ملحل  

 كود.ِأنينة، وهو الرُ الطُ 

َ  ُد هُّ َش التَّ وَ )قال:  ا أ  يكو  آخر شهُ ، إاا قلنا: التَّ د األخ ر ]...[شهُ معنى التَّ  ،(ريُ خي اْلأ د األخ ر معناه: إمَّ

د األخ ر، شهُ نا نقول: التَّ ها، أو أنَّ الة كل  سبة للصَّ الة، فيكو  األخ ر بالنَّ بِعنى: آخر الصَّ  د األخ رشهُ الة، التَّ الصَّ 

 ة ، وضحت املسألل  د  أوَّ كي يسبقه تشهُ الَّ  أي

 د األخ ر يكو  له معنيا :شهُ إًاا هنا التَّ 
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 ها.الة كل  معنى األخ ر: باعتبار الصَّ  -

 .د  آخر  ومعنى: باعتبار أ  يكو  يسبقه تشهُ  -

د شهُ التَّ  ، فنقول: إ َّ د  واحد   تشهُ تي ليس فيها إالَّ ة الَّ نائيَّ الة الثُ فريق بني املعنيني متى  يف الصَّ فائدة هكا التَّ 

 .د  آخر  قبله تشهُ  الة فقط، وليس األخ ر باعتبار أ َّ خ ر هنا هو يف آخر الصَّ األ

، -ريض اهلل عن اجلِيع-، أو ي رها ة االفرتاش، فقد جاء يف حديث عائشة  وهكا يفيدنا يف مااا  يف قضيَّ 

ي فأ يَ  انَ كَ »  بيَّ النَّ  أ َّ   هُّ َش  التَّ ِفي  ُش ََ
َ  دي  «.ريي خي اْلأ

 ة وهو املكهب.باعيَّ ة، أو الرُ الثيَّ ام تفرتش يف الثَّ ، فإنَّ ل  د  أوَّ د األخ ر ما سبقه تشهُ شهُ اد بالتَّ املر فإ  قلت: إ َّ 

ة، ومال له ابن افعيَّ وهو قول الشَّ - الةما كا  يف آخر الصَّ  د األخ ر، هو كُل شهُ املراد بالتَّ  وإ  قلت: إ َّ 

 .ةً رباعيَّ  ، أوةً ، أو ثالثيَّ ةً ثنائيَّ  الة سواءً يف آخر الصَّ  ، أيٍد فيه سالم  تشهُ  ك تفرتش يف كل  فإنَّ  -«زاد املعاد»م يف القي  

، ومن مل كي فيه السَّ د الَّ شهُ وهو التَّ  ؛ايناملعنى الثَّ  :هو د األخ رشهُ إًاا املقصود بالتَّ  الم، اجللوس فيه ركن 

 .ًداِ  أو ع   انسيانً  ؛صالته باطلة   جيلس فإ َّ 

 واجللوس له. ،حيات هللقول التَّ  د مقصود  به:شهُ د، التَّ شهُ اجللوس للتَّ  أي ،(هُ لَ  وُس لُ ُج ـالأ وَ )قال: 

 سأ التَّ وَ )قال: 
ُ  ةُ يمَ لي  .بعد قليلٍ  بي  الة عىل النَّ سليِة، والصَّ حديث التَّ  -إ  شاء اهلل-وسيأيت  ،،(و،َى اْلأ

تييُ  ) أ ََّ  .وال شكَّ  ا واجبة  الة، فإهنَّ ل الصَّ تيب بني أفعاالرتَّ  تيب، أياملراد بالرتَّ  (،َوال

 

ُل: قال: ) ، وَقوأ
ُجودي ُكوعي َوالسُّ بييُح ِفي الرُّ : التَّسأ َعة  سأ

َباُت: تي عَ »الثَّاليُث: الأَواجي َنأ ََحيَدهُ  اهللُ َسمي
نَا َولََك »، وَ «ملي َربَّ

ُد اَل  ، َوالتَّ وَ  ،«مأ َرامي حأ ي  اْلأ
بيرَيةي َ َتكأ بيرُي َغريأ َلُة َعََل النَّبييِّ التَّكأ ُلوُس َلُه، َوالصَّ وُل، َوالأُ ُد اْلأ لييَمُة الثَّانيَيةُ َشهُّ  .(، َوالتَّسأ

 

هو، وال جيوز سيا ، فيكو  بدهلا سجود السَّ تي تسقط حال الن  بككر الواجبات، وهي الَّ  يخ بدأ الشَّ 

 ُِ َِّ ه  د ترك  تع  يخ من هكه الواجبات:ر الشَّ ا بطلت صالته، اكه  ك  ر  ت   د  ا، فِن تع

ُجودي )اًل: أوَّ  ُكوعي َوالسُّ بييُح ِفي الرُّ  بيَّ النَّ  جود واجبا ، أ َّ كوع والُس سبيح يف الرُ التَّ  ليل عىل أ َّ والدَّ ، (التَّسأ

 ،«مأ كُ وعي كُ  رُ ا ِفي وهَ لُ عَ اجأ »فقال:  [9٦الواقعة: ]ژ  ۆ ۇ ۇ ڭ ژ و [،1األعىل: ]ژ  ڻ ڻ ڻ ں ژا نزلت: ملَّ 

 سبحا  ريب   »، أ  يقول: «تسبيًحا» :ىَِّ س  ما ي   قُل أهكا األمر للوجوب، و فدلَّ عىل أ َّ  ،«مأ كُ ودي ُج  ُس ا ِفي وهَ لُ عَ اجأ »و  

 ِ  ح  ب  و  » :، فإ  زاد«العظيم سبحا  ريب   »، أو «األعىل
 .ب  ح  ت  س  ه م  فإنَّ  «ه  د 
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ُل: )الث: األمر الثَّ  قال َنأ ََحيَد »وَقوأ
َع اهللُ ملي ُد »وَ )وقول: ، («هُ َسمي نَا َوَلَك اَلمأ سِع اهلل ملن »قول:  ،(«َربَّ

واجب  عىل اجلِيع، اإلمام واملنفرد واملأموم،  «نا ولك احلِدربَّ »واجب  عىل اإلمام واملنفرد، وقول:  «محده

 َم نَّ إي »قال:   بيَّ النَّ  أ َّ  -ريض اهلل عن اجلِيع – و، وعائشة  ، وعبد اهلل بن عِرٍ ليل الك حديث أيب هريرة  والدَّ 

ي  َل عي ُج   بي  مَّ تَ ؤأ يُ لي  امُ مَ اْلأ
  نأ مَ ـلي  اهللُ  عَ مي َس »: اَل ا قَ ذَ إي وَ » :احلديثويف ، «هي

 ، فدلَّ عىل أ َّ «ُد مأ َح ـالأ  َك ا لَ نَ بَّ رَ »وا: ولُ قُ ، فَ «هُ َد ََحي

 حِيد للجِيع.التَّ  باإلمام واملنفرد، وأ َّ  سِيع خاص  التَّ 

َرامي َوالتَّ )يخ: يقول الشَّ   حأ ي  اْلأ
بيرَيةي َ َتكأ بيرُي َغريأ يها الفقهاء: ِ  س  كب رات ي ر تكب رات اإلحرام ي  التَّ  ،(كأ

، وال جيوز االستعاضة عنها بأي  «تكب رات االنتقال»  ب ر.ك، فيجب فيها التَّ اكٍر آخر   ، وتكب رات االنتقال واجبة 

اس ؛ أل َّ بعض النَّ ها: أ  تكو  بني ركنينيِحل  ها، واملراد بومن رش، تكب رة االنتقال أ  تكو  يف حمل  

 اين.كن الثَّ ل، أو يف الرُ كن األوَّ جيعل تكب رة االنتقال يف الرُ 

َِّ وهكا يتَّ   هيوي  ، ثمَّ «اهلل أكرب»ة حينام يريد أ  يركع، فقبل أ  يركع، يقول: ضح يف فعل بعض األئ

الة؛ بل جيب أ  يكو  بني للصَّ  هكا الفعل مبطل   أ َّ ؛ بل حكى بعض أهل العلم، كوع، نقول: هكا خطأ  للرُ 

 جود وهككا.جود، أو االعتدال من الُس للُس  ي  و  كوع، حال اهل  فع من الرُ كوع، حال الرَّ للرُ  ي  و  كنني، أي حال اهل  الرُ 

كنني، وهكا ا بني الرُ ه جيب استيعاب م، أنَّ (1)]...[ا، طبًعا جد   إًاا هكه األمور املوضع، تكب ر االنتقال مهم   

ا يف أوَّ ه جيب يف حمل  أنَّ  :وابوالصَّ – مل يتابعوا عليه، كث ر من أهل العلمالقول:   ، أو يف آخره.لهه، إمَّ

وُل،)يقول:  ُد اْلأ ليل عىل ل واجللوس له واجب  وليس ركنًا، والدَّ د األوَّ شهُ التَّ  ،(ُجُلوُس َلهُ ـَوالأ  َوالتََّشهُّ

 .، كام يف حديث املغ رة بن شعبة (2)جعل بدله اسِه نفسه،  بي  الك النَّ 

ة، والفقهاء باعيَّ ة والرُ الثيَّ الة الثَّ الثة، يف الصَّ انية والثَّ كعة الثَّ ما كا  بني الرَّ  ل هود األوَّ شهُ اجللوس يف التَّ 

 . بي  النَّ  الة عىلها بالصَّ وال تزيد علي حيات،أ فيه التَّ ر  ق  ام ت  ل هكا، إنَّ د األوَّ شهُ التَّ   َّ يقولو : إ

ل عىل د األوَّ شهُ التَّ اد يف ز  ه ال ي  ابع، اإلمجاع عىل أنَّ حاوي من علامء القر  الرَّ الطَّ  وقد حكى أبو جعفرٍ  

الة عىل الصَّ  -لكن ليس من باب الوجوب- عّش   ه جيوز وي  أنَّ  «زاد املعاد»م كام يف ح ابن القي  حيات، ولكن رجَّ التَّ 

 .لاألوَّ  دشهُ يف التَّ   بي  النَّ 

َلُة َعََل النَّبييِّ )قال:  لييَمُة الثَّانيَيةُ ، َوالصَّ سليِة ، والتَّ  بي  الة عىل النَّ الصَّ  ف مال إىل أ َّ املصن  (، َوالتَّسأ

ِ  ام هي واجبات  انية، إنَّ الثَّ  ؛ أل َّ ركن    بي  الة عىل النَّ الصَّ  أ َّ  وهو األقرب دلياًل:-د ، ومشهور املكهب واملعت

                                                 

 لعلَّها: )املكهب(.( 1)

 هككا فيام وصلني من التَّفريغ، ومل يظهر يل وجهها.( 2)
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، وجب أ  تقول:  بي  الم عىل النَّ السَّ   َّ إالم عليه، فإاا قلت: الة مقرونة  بالسَّ الصَّ  الة عليه مثل الصَّ   َّ إركن 

 الك.

 عليك  م عليك، فكيف نصّل  قد عرفنا كيف نسل  »:  بي  حابة قالوا للنَّ الصَّ  وقد جاء يف احلديث أ َّ 

ت ن  ر  ق  ف   [5٦األحزاب: ]ژ  ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ژيقول:    فاهلل

األقرب، وهو  وهو ركن    بي  الة عىل النَّ الصَّ  ، فدلَّ الك عىل أ َّ حكِهام واحد   الم، فدلَّ عىل أ َّ الة بالسَّ الصَّ 

 من مفردات املكهب. مشهور املكهب؛ بل هو

لييَمُة الثَّانيَيةُ )قال:   أظنُ - فيه حديث   ي  و  ه ر  ؛ ألنَّ انية ليست واجبةً سليِة الثَّ التَّ  أ َّ  ف مال إىلاملصن   (،َوالتَّسأ

 سأ تَ  مَ لِّ َس فَ »: قالت -من حديث عائشة  
 مَ لِّ َس فَ »واب يف احلديث ، والصَّ ضعيفة   «واحدة» :زيادة ،«ةً َد احي ًة وَ يمَ لي

 سأ تَ 
لييَمةً »:  وقول عائشة   ،«ةً يمَ لي َم َتسأ فتشِل الواحدة  ،مطلقة   تسليِة   ا، فإهنَّ واحدة  ا عىل أهنَّ  ال يدُل  ،«َفَسلِّ

، فيجب اإلتيا  هبام مًعا، فلو أحدث املرء بعد التَّ كال التَّ  حيح أ َّ واالثنتني، والصَّ  وىل، وقبل سليِة األ  سليِتني ركن 

؛ ليل عليها ضعيف  انية الدَّ ثَّ سليِة ال، واخلالف يف التَّ ، فكالمها ركن  صالته باطلة   نا نقول: إ َّ انية، فإنَّ سليِة الثَّ التَّ 

 ام راعى قول اجلِهور يف هاتني املسألتني، فقال: بالوجوب.ف ربَّ فلكلك مل نراعها بالقول: بالوجوب، واملصن  

 

ابيُع: الأ ) نُ كأ الرُّ قال:  :ـالرَّ َتَح ُّ ، َومَ  ُمسأ َمَلةي ، َوالأَبسأ
ذي ، َوالتََّعوُّ تَاحي فأ

تي سأ
؛ َكاِلي ل  نأُه َقوأ

ةي ِفي ـا َزاَد َعني الأ مي َمرَّ

، َوُسَؤالي  بييحي وي  التَّسأ ، َوَنحأ
َرةي في و َذليَك َذليَك،  الأـَمغأ ، َوَنحأ عي ، َوالأَوضأ عي فأ ؛ َكالرَّ عأل 

نأُه في
 .(َومي

 

 ، فاألقوال قال:ومنها أفعال   -وهو األكثر-بعضها أقوال    ؛ا نوعاات فقال: إهنَّ يخ بككر املستحبَّ بدأ الشَّ 

َتاحي ) تيفأ سأ
ة أو سبعة أنواع  كث رة  فيه، نحو ستَّ   بي  الة، وقد جاء عن النَّ ه الصَّ بتفتح سكي تعاء الَّ وهو الدُ ، (َكاِلي

 .، أو أدعيةٍ أحاديث  

ذي )قال:  ، وقبل «الفاحتة»واالستعااة تكو  قبل قراءة  ،«جيميطان الرَّ أعوذ باهلل من الشَّ »: قول أي، (َوالتََّعوُّ

، لكن ال «الفاحتة»كعة األوىل فقط عند ام تكو  يف الرَّ االستعااة إنَّ  سورٍة ككلك، وإ  كا  الفقهاء يقولو : إ َّ  كل  

وهنا ام يستحبُ هم إنَّ فال بأس، لكنَّ  «الفاحتة»بعد  أ  ر  ق  تي ت  ورة الَّ استعاا يف الُس ]إ [ انية، وكعة الثَّ ك املسلم يف الرَّ يستعي

فيها،  انية ال استعااة  كعة الثَّ الرَّ  ، ويرو  أ َّ «الفاحتة»وىل عند كعة األ  تكو  ابتداء القراءة يف الرَّ يف ابتداء القراءة، و

 هكا كالمهم.
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َمَلةي )قال:  نَّة   ،(َوالأَبسأ نَّة  ليل عىل أهنَّ ، والدَّ وليست بواجبةٍ  ،وقراءة البسِلة س  صحيح »ه ثبت يف أنَّ  ا س 

 يأ بَ  ةُ َل الصَّ  ُت مأ َس : قَ اهلل  اَل قَ »قال:   بيَّ النَّ  أ َّ  «مسلمٍ 
َ بَ ي وَ ني  بأ عَ  يأ

ي فَ صأ ي ني دي  بأ عَ  اَل ا قَ ذَ إي ، فَ يأ
 پ پ پ ژي: دي

 بأ عَ  َلَّ ى عَ نَ ثأ أَ : اهلل  اَل ، قَ  ژ پ
 احلديث. «ي..دي

ا ومل جيعل البسِلة آيةً   ژ پ پ پ پ ژ: قول اهلل  «الفاحتة»ل أوَّ  بيَّ فجعل النَّ   ، وأمَّ

َ فَ الأ  نَ ة  مي آيَ  ةُ لَ مَ سأ بَ الأ » :حديث يف  بن حجرٍ ااالحتجاج به، وإ  كا  احلافظ  ال يصُح  ،ه حديث  ضعيف  فإنَّ  ،«ةي اِتي

 .(1)افعياه، استدالاًل باملكهب الشَّ قوَّ  ]...[

 ژ ٻ ٻ ٻ     ٱ ژ: «الفاحتة»ني حينام أفتح املصحف، أجد يف سورة إنَّ ويقول:  قد يسأل شخص   

كين ، والفقهاء الَّ وليس نصي ا انآي اجتهادي   عدَّ  ، نقول: إ َّ «الفاحتة»البسِلة آية  من  عىل أ َّ [، فدلَّ 1]الفاحتة:

علامء القراءات هلم  اكروا أ َّ  -«آي القرآن البيان ِف عدِّ »اين يف كتابه و الدَّ الك أبو عِرٍ  كام اكر-وا انآي عدُ 

 مسلكا :

 ني.وطريقة املدني    -        ني.                    طريقة الكوفي   - 

ُل القرَّ   رمحة اهلل عىل  – افعي وأمحد  تي كا  يقرأ هبا مالك  والشَّ ني، وهي القراءة الَّ اء عىل طريقة املدني  وج 

 ژ پ پ پ پ ژ؛ بل يقولو :  ژ ٻ ٻ ٻ     ٱ ژو : ، وهؤالء ال يعدُ املدين   افعٍ نوهي قراءة  -اجلِيع

كي ، جمِع املدينة لوهنا أزرق، الَّ ]...[ىل املسجد احلرام، تفتح يف املصحف، يطبع املجِع [ ، فأنت إاا اهبت إ1]

 ڀ ژ [،1]  ژ پ پ پ پ ژانآي، جتد:  عىل اختيار املدينة يف عد   ، فتجد أ َّ املدين   طبع عىل قراءة نافعٍ 

 ڤ ڤ ڤ ژ[، 5] ژ ٹ ٹ ٹ ژ[، 4] ژ ٿ ٿ ٿ ٿ ژ [،3] ژ ٺ  ٺ ٺ ژ[، 2] ژ ڀ

 [.7] ژ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ژ،  -انآية األخ رة م  س  ق   انظر؛-[٦]  ژ ڦ

ا[  ژ ٻ ٻ ٻ     ٱ ژ عدَّ  بع املثاين، فاملقصود أ َّ هي السَّ  ،ال شكَّ   فهي سبع آياٍت  ٍ  قول   ، هوآية   ]أهنَّ

مجهور  اء، قولا ليست آيًة، وهو قول مجهور القرَّ حيح أهنَّ عىل تصحيح الك احلديث، والصَّ  لبعض أهل العلم، بناءً 

 اس.تي جاء هبا النَّ كي نقرأ بقراءته انآ ، وهي الَّ ومنهم عاصم الكويف، الَّ  ني الكوفي  اء إالَّ القرَّ 

بييحي )قال:   ِفي التَّسأ
ةي نَّة  جود، فإنَّ كوع والُس يف تسبيح الرُ  أي ،(َوَما َزاَد َعني الأـَمرَّ  .وليس بواجٍب  ،ه س 

َرةي ) في وما زاد  ،واجب   ًة واحدةً سؤال املغفرة مرَّ  ٍة من سؤال املغفرة، فإ َّ اد عن مرَّ ما ز أي، (َوُسَؤالي الأـَمغأ

 .كرار ثالثة  ، وهو التَّ ه مستحب  فإنَّ  ةٍ عن مرَّ 

                                                 

(.هككا فيام وصلني، ولعلها: )استدالاًل لل( 1) افعي   ِكهب الشَّ
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وي َذليَك )قال:   ي ِنِّ إي »كوع، سبيح يف الرُ جود، والتَّ مثل األدعية يف الُس ، (َوَنحأ ُُ  رَ  آنَ رأ قُ الأ  أُ رَ قأ أَ  نأ أَ  يُت  
 وأ ًعا، أَ اكي

ا الرُّ أَ فَ  ،ًدااجي َس  ا السُّ أَ ، وَ بَّ الرَّ  يهي وا في مُ ظِّ عَ فَ  وعُ كُ مَّ ، «الفاحتة»قراءة سورة بعد  :ومثل ،«اءي عَ الدُّ  نَ مي  يهي في  وارُ ثي كأ أَ فَ  ودُ ُج مَّ

 .وليس بواجٍب  ،هكا سنن   الم، كُل عاء قبل السَّ الدُ  :ومثل

عأل  )قال: 
نأُه في

عي كَ )أفعال؛ ات كمن املستحبَّ أي ؛ (َومي فأ رفع اليدين ُسنَّة  ِف أربعة  فإنَّ كرفع اليدين،  أي، (الرَّ

 :مواضعَ 

 عند تكب رة اإلحرام. -1

 كوع.لرُ ل ي  و  ه  ـوعند ال   -2

 كوع.فع من الرُ وعند الرَّ  -3

 الثة.كعة الثَّ لرَّ لل، والقيام د األوَّ شهُ فع من التَّ وعند الرَّ  -4

كا   سواءً - تكبرية   كلَّ  أنَّ  :وهي ،«الكاِف»ق يف املوفَّ اكرها  وي ره، قاعدة   األربعة   ويضبط هكه املواضع  

، وِل يلحقها سجود   -ل أو ي ر انتقالانتقا كي بعدها كي قبلها، وال الَّ كن الَّ ليس يف الرُ  أي- ِل يسبقها سجود 

 .له اليدان عُ فَ رأ ه تُ فإنَّ  -سجود  

وائد يف العيدين، عليها تكب رات الزَّ  س  ق  كو  تكب ر  بال رفٍع، وهككا فع، ير  ت  ا ال  وما عدا الك فإهنَّ 

 حابة فعل الك.يف القاعدة، وقد جاء عن الصَّ  ا مندرجة   ؛ ألهنَّ ع فيها اليداف  ر  ا ت  وتكب رات صالة اجلنازة، فإهنَّ 

عي )قال:  نَّة وضع اليد اليِنى عىل  من أفعال الوضع، وهو وضع اليدين، فإ َّ  ُب ح  ت  س  وي   أي، (َوالأَوضأ الس 

 عة:يد اليرسى عند القيام يف القراءة، والوضع له صورتا ، عىل سبيل الرُس ال

ا وضع الكف   -  .يرسىاليِنى عىل ال إمَّ

ا قبض اليِنى عىل رسغ اليرسى، هككا. -  وإمَّ

ا أ  تفعل هككا، أو تفعل هككا بالرُ  وهكا قول - رتا  جائزتا ، بعض أهل العلم قالوسغ، هاتا  الُص إمَّ

ا جيوز لك اجلِع بينهام، بأ  تقبض وتبسط بعض يديك، هكا ي ر صحيٍح  :ة، وهكا ي ر صحيٍح يَّ بعض احلنف ، فإمَّ

ا أ  تبسط، هكا واحد.  أ  تقبض، وإمَّ

، ال من  ين: وال يصُح الد   يخ تقُي در، يقول الشَّ ما هو موضع اليدين  موضع اليدين حتت الصَّ  حديث 

 در، وقد جاء عن عّل  ع حتت الصَّ وض  ام ت  كا  يضع يديه عىل صدره، وإنَّ   بي  ، وال من ي ره، النَّ (1)]...[حديث 

 .]...[ة، فهي در، إىل حتت الرُسَّ ع حتت الصَّ وض  الك عىل استحباب أ  ت   فدلَّ  ،«تهكان يضع يديه ِتت سَّ  هأنَّ » 

                                                 

(1 ).)  لعله: )عّل 



 

8 

 

 مثال لوضع اليدين حال القيام.األ ة هبكه اهليئة، هكه  حتت الرُسَّ ع اليداوض  و  أ  ت  ولكن الفقهاء يستحبُ 

يخ كوع، مشهور املكهب واختيار الشَّ فع من الرُ كوع، القيام بعد الرَّ فع من الرُ وضع اليدين بعد الرَّ طي ب 

نَّة  يخ رَّ  املصّل   أ َّ  ين:الد   تقي   لكن فيام  ،]...[حلديث وائل، وحديث أيًضا  ]...[، هناك قبل حال القيام، القراءة س 

ين يف الد   يخ تقُي ، والشَّ يخ منصور  ، والشَّ ُي كي  و  عىل الك الُش  ل وبني القبض، نصَّ د   بني السَّ كوع، أنت يخ رَّ  الرُ  بعد

خي ر جيوز لك الفعل عىل التَّ  نصَّ  أيًضا، اإلمام أمحد   عليه أمحد   ، ونصَّ خص يخ رَّ  الشَّ  وي رهم، أ َّ  ،«رشح العمدة»

 ك.والرتَّ 

صابع، وي ر الك جدتني، وطريقة حتريك األد، ويف اجللسة بني السَّ شهُ يف التَّ  :ضع اليدينمن مسائل و(1)

 من املسائل.

 

ُس: الأ ـالأ قال: ) ثأُل ـَخامي َح فييهي فييَها؛ مي عأل  ُسومي
، َوَقتألي الأ  :ُمَباُح: ُكلُّ في بييحي ، َوالتَّسأ يي ، ـَعدِّ اْلأ َربي ، َوالأَعقأ َحيَّةي

لَ  و َذليَك َوالأَقمأ ، َوَنحأ
 .(ةي

 

 ها، وهي:  أ  يفعل  لِصّل  لتي جيوز الَّ  يخ اكر بعض األفعال املباحةبدأ الشَّ 

َح فييهي فييَها) عأل  ُسومي
َح فييهي )الة، يف الصَّ  أي؛ (ُكلُّ في الة، أ ا    فيه ومل يف الصَّ  أي (فييَها)يف الفعل،  أي (ُسومي

 ب  ي  
 الة.ل الصَّ ط 

ثأُل )قال:  يي  :مي اس باخلصوص يف قراءة انآي وهو يقرأ، مثل ما يفعل بعض النَّ  اس يعدُ بعض النَّ ، (َعدِّ اْلأ

 انآية. مثاًل، فيعدُ  آياٍت  ا سُت ها؛ لكيال خيطأ فيها؛ ألهنَّ فيعدُ  «الكافرو »سورة 

بييحي )قال:   ح عًّشا، أو ثالثة  ح ثالًثا، أو سبَّ ه سبَّ أنَّ  سبيح، فيعدُ التَّ  حتتِل عدَّ  ،سبيحالتَّ  يعدُ  أي، (َوالتَّسأ

، وحيتِل العزيز، كام يف حديث أنسٍ و نقل، أو عد من صالة عِر بن عبدالعزيز، أكام جاء عن عِر بن عبد عّشة  

نَّ وإنَّ  ،سبيح، عىل املأموم التَّ اه ليس واجبً سبيح من املأموم لإلمام فإنَّ سبيح التَّ املراد بالتَّ  أ َّ  يف  به يشء  ، إاا ناة  ام هو س 

 صالته.

َلةي )قال:  ، َوالأَقمأ ، َوالأَعقأَربي  ب  ، وهي حركة  ال ت  هكه أيًضا مباحات  ، (َوَقتألي الأـَحيَّةي
ونحو الك  ،الةل الصَّ ط 

 من األفعال.

 

                                                 

 أي نحو الك من مسائل وضع اليدين، واهلل أعلم ونسبة العلم إليه أسلم. ،(ك  ل  و ا  ح  ن  )و  هككا وصلني، ولعلَّ هنا قبلها قول املصن ف: ( 1)
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اديُس: الأ : )َقاَل  عأل  ُُمَاليف  لَ ـالسَّ
َّا َِل يُ َها ـَمُكُروُه: ُكلُّ في

َوُه ِمي َقَعةي َعَبًثا، أو َنحأ ُل؛ َكَفرأ
بييكيَها،  بأطي ، َوَتشأ ابيعي ََ َ اْلأ

و َذليَك   .(َوَنحأ

 

 ب  ص األجر يف الصالة وال ت  ق  ن  الة، ت  ص األجر يف الصَّ ق  ن  تي ت  يخ األفعال املكروهة، وهي الَّ اكر الشَّ  
 ا.لهط 

ل  ُُمَاليف  )قال: ضابطه هو  عأ
، طبًعا   فيها  ؤ  الة ومل ي  من هيئة الصَّ ليس  الة، يعنيللصَّ  يخالٍف  (َهاـلَ  ُكلُّ في

 .املباح   ج  ر  خ    فيه لكي ن  ا  ؤ  جيب أ  نقول: مل ي  

َوهُ ) ا أ  يكو  ء املخالف للصَّ هكا الّشَّ  يعني (،َعَبًثا، أو َنحأ َوُه(،)من باب العبث، ، ()َعَبًثاالة، إمَّ  أو َنحأ

 ب  ه ال ي  ألصل تركه، ولكنَّ الة، فنقول: هكا امصلحة الصَّ يف ه ليس ، لكنَّ اليس عبثً 
 .الة  ل الصَّ ط 

َقَعةي )لكا قال:  ُل؛ َكَفرأ
َّا َِل ُيبأطي

ابيعي  ِمي ََ َ أصابعه يديه أو رجليه، وتشبيك  [فرقعاس ]يبعض النَّ  ،(اْلأ

 .ه مكروه  ف مشى عىل أنَّ هي عنه، واملؤل  وقد جاء النَّ  ،األصابع

الة قد يكو  االلتفات يف الصَّ  الة، فإ َّ االلتفات يف الصَّ  ف، اكر املصن  ]...[من األفعال املكروهة أيًضا 

أ َل تي اخأ  وَ هُ »الة فقال: عن االلتفات يف الصَّ   بُي النَّ  ل  ئ  ، وقد س  ه مكروه  عبًثا، وقد ال يكو  عبًثا، لكنَّ  ََ  هُ ُس لي تَ س  

  انُ طَ يأ الشَّ 
 فنقول: «مأ كُ دي َح أَ  ةي َل ََ  نأ مي

 :اع  لة أنواِللتفات ِف الصَّ  إنَّ 

 ه ترك االستقبال.ألنَّ  ؛ه، إاا كا  االلتفات من اجلسد، بطلت صالت  إاا كا  التفات يف جسد املصّل   - 

 ب  ه ال ي  وإ  كا  االلتفات بالوجه، فإنَّ  - 
 ن  ي   ،ه مكروه  ، ولكنَّ الة  ل الصَّ ط 

 .ص األجر  ق 

 ق بااللتفات.إًاا هكا ما يتعلَّ 

ا النَّ   ه أ  يكو  اات اليِني ر  ك  لة، وي  ب  اح أ  يكو  للق  ب  جود، وي  ظر أ  يكو  للُس النَّ  نَّة يفالُس  ظر، فإ َّ أمَّ

امء، ملن نظر عىل السَّ   بي  لتشديد النَّ  ؛ه حرام  واب أنَّ ، والصَّ ه مكروه  أنَّ  :امء، املكهبظر إىل السَّ امل، والنَّ واات الش  

 .امءورفع رأسه إىل السَّ 
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ابيُع: اقال: ) ُم؛ـلأ السَّ َها ُمَحرَّ نأسي ي جي نأ َغريأ
؛ َكالأَعَملي الأَكثيريي مي  .(وهو ُمبأطيل 

 

مُ )الة، قال: هو فعل ابع من أفعال الصَّ يخ بككر األمر السَّ رشع الشَّ   بأ ذي يُ وهو الَّ )قال: ؛ (الأـُمَحرَّ
ل طي

 الة، وسبق معنا الك.طاًل للصَّ ب  ٍم يكو  م  حمرَّ  فكُل  ،(لةالصَّ 

َها): قال  نأسي ي جي نأ َغريأ
طاًل ب  الة، يكو  م  كي يكو  من ي ر جنس الصَّ الَّ  الكث رفالعِل  (،َكالأَعَملي الأَكثيريي مي

ا فإهنَّ  متوالياٍت  حركاٍت  ، فيقول: إاا كا  هناك ثالث  الك بثالث حركاٍت متوالياٍت  و   ر  د  ق  م ي  أهنَّ  :هلا، واملكهب

 ب  ت  
 .الة  ل الصَّ ط 

، يراه ه ليس يف صالةٍ أنَّ  للِصّل   اظر  م النَّ وه  كي ي  ضابط العِل الكث ر، هو العِل الَّ  انية: أ َّ ثَّ واية الوالر  

ه ليس أنَّ   وهو يفعل هكه احلركة، يظنُ خص إاا نظر هلكا املصّل  الشَّ  ر االلتفات، بحيث أ َّ ث  ك  ك، يِّش، يراه ي  يتحرَّ 

 ب  ؛ ولكلك تكو  م  يف صالةٍ 
 انية.واية الثَّ املراد بالر   نت لكم قبل قليلٍ انية يف املكهب، وبيَّ واية الثَّ ، وهكه الر  لةً ط 

ب، األكل والُّش  :نواقض الوضوء، مثل :مبطالت  أخرى ي ر احلركة، مثل هناك ،(وهحأ نَ وَ )يخ: الشَّ قول 

 ]ونحو[ الك.

 

َسام  وَ قال: ) َلَواُت َثَلَثُة َأقأ ، َوَفرأ الصَّ ُض َعيأ  ، َوُسنَّة  : َفرأ
 .(ُض كيَفاَية 

 

ُض َعيأ  )بعضها  الة من حيث وجوهبا، فقال: إ َّ يخ بككر أنواع الصَّ بدأ الشَّ   جتب عىل كل   يعني، (َفرأ

ُض كيَفاَية  )بعينه، وهناك نوع   شخصٍ  اها البعض سقطت عن الباقني، وهناك اس، إاا أدَّ جتب عىل عِوم النَّ  (َفرأ

 .عىل أحدٍ  اجلِيع ليست واجبةً  ( يعني عىلُسنَّة  )

 

َلَواُت الأ )قال:  وُل: الصَّ ُس؛اْلأ َذُر  ـَخمأ ر  ُيعأ لي بيَأمأ لي الأَعقأ
، َوُنَفَساَء، َوَزائي َ َحائيض  ؛ َغريأ

ليم  ُمَكلَّف  َعََل ُكلِّ ُمسأ

 .(فييهي 

 

َلَواتي ) ل فرض العي ِفاْلوَّ يخ يقول: الشَّ  سي  الصَّ حيح، يف الصَّ  اسٍ قد جاء يف حديث ابن عبَّ و؛ (الأـَخمأ

َ َص تُ  نأ أَ »قال:  -ني   ت  هاد  د الشَّ ا تشهَّ ملَّ - ؟رّبِّ  ماذا أوج  علَّ فقال:   بي  رجاًل جاء للنَّ  أ َّ   ،«َس مأ َخ ـالأ  اتي وَ لَ الصَّ  لِّ
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 لوات اخلِس دو الصَّ  لوات:ب من الصَّ ام جيإنَّ  الك عىل أنَّه فدلَّ  ،«عَ وَّ طَ تَ  نأ  أَ ِلَّ إي  ؛َِل »قال:  ها؟هل عل غريقال: 

 يف املسألة. ، هكا نص  اما عداه

ليم  )و قال:  ُس؛ َعََل ُكلِّ ُمسأ َلَواُت الأـَخمأ ب  عىل تركها؛ ه حماس  الة، لكنَّ ال جتب عليه الصَّ  ي ر مسلمٍ  (،الصَّ

 بو  عىل األصول والفروع يوم القيامة.الكفار حماس   حيح أ َّ أل َّ الصَّ 

 الة.واملجنو  ال جيب عليهام الصَّ  بي  كالصَّ  ف؛فغ ر املكلَّ  ؛(ُمَكلَّف  )قال:  

َ َحائيض  )قال:   ا، كام ه  ت  بقى يف امَّ ه يوم فإنَّ الة، وال تقضيها، بخالف الصَّ احلائض ال جتب عليها الصَّ ، (َغريأ

 س   ملَّا يف حديث عائشة  
 ة  يَّ وري رُ َح أَ »قالت:  لة؟بقضاء الصَّ  نَ رأ مَ ؤأ ِل يُ وم، وبقضاء الصَّ  نَ رأ مَ ؤأ ساء يُ ما بال النِّ : ت  ل  ئ 

!نأ أَ   «.انَ رُ مُ أأ يَ   يُّ بي النَّ  انَ ا كَ َذ كَ هَ  تي

 .«حائًضا» :ىَِّ س  ا يف حكِها، ت  ألهنَّ  (؛َوُنَفَساءَ ) 

َذُر فييهي()قال:   ر  ُيعأ لي الأَعقألي بيَأمأ
، ملا قلنا: أشياء  زوال العقل أربعة  زوال العقل نقول: سبق معنا أ َّ ، َوَزائي

 :وم، نبدأ هبا واحًدا، واحًداوالنَّ  ،، وإيامء  ر  ك  ، وس  واقض أليس ككلك  جنو   النَّ 

ا اجلنو : فال شكَّ  -1  س  ه ي  ؛ ألنَّ خص بال شك  الة عىل الشَّ اجلنو  يِنع وجوب الصَّ  أ َّ  أمَّ
 .كليف  ط التَّ ق 

فيجب عليه  ر،ك  ع  ه ال ي  ، فإنَّ بفعل انآدمي   ، أيمٍ يٍق حمرَّ ر إاا كا  بطرك  ر، نقول: الُس ك  اين: الُس وع الثَّ النَّ  -2

ره ال ك  اها وهو حال س  ته، ولو أدَّ الة يف امَّ ته، فتبقى الصَّ فتبقى يف امَّ  ،رهك  إاا أفاق من س   أ  يصّل   

 ،الة منهالصَّ  فال تصُح  [43ساء: الن  ]ژ  ھ ہ  ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ژالة: منه الصَّ  تصُح 

 ه ي ر معكوٍر فيها.ألنَّ  ته؛امَّ لكن تبقى يف 

 امَ نَ  نأ مَ »قال:   بُي ه يستطيع اإليقاظ، والنَّ أيًضا؛ ألنَّ  اوم جيب عليه قضاؤهوم، النَّ الث: النَّ األمر الثَّ  -3

 نَ  وأ ة  أَ َل ََ  نأ عَ 
 ذَ  نَّ إي فَ  ؛اهَ رَ كَ ا ذَ ذَ ا إي هَ لِّ َص يُ لأ ا فَ هَ يَ سي

ؤها، فعلها ه جيب قضاعىل أنَّ  فدلَّ  ،«اهَ تُ قأ وَ  وَ هُ  َك لي

 .(1)يخ يف القواعد النظامية يف هكه املسألة املعروفةالشَّ  ]...[، من نام وأداءً  :قضاء، وبعضهم يقول

وم، وشبيهة  باجلنو ، فاملكهب أحياًنا يأخكو  االحتيا،، اإليامء منزلة  شبيهة  بالنَّ  اإليامء؛ابع: الرَّ  -4

 ل  ي  ف  
يلحقوهنا باجلنو ، فال  «باب احلج  »وم، ففي بالنَّ  ه  ون  ق  ح  ل  أحياًنا باجلنو ، وأحياًنا ي   هون  ق  ح 

 ل  ي   «الةباب الصَّ »حو  وقوفه، ويف يصح  
و  عىل املغِى عليه ب  وج  ي  وم، من باب االحتيا،، ف  ونه بالنَّ ق  ح 

 فيقول: جيب عليه أ  يقض  ة، ها، ولو طالت املدَّ عليه فيها كلَّ  ي  ِ  ي  تي أ  الَّ  لواتالصَّ  أ  يقض  

 .لوات املاضية، ولو كانت شهًرا أو أكثر  صَّ ال

                                                 

 هككا فيام وصلني، والسياق ي ر واضح.( 1)
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أي اختاره وهكا الرَّ  ،امٍ ه يقض ما مل يزد عن ثالثة أيَّ نَّ : إاستدالاًل بقول ابن عِر   وقال بعض أهل العلم

 .العزيز ابن بازٍ يخ عبدالشَّ 

 هكا قىض به عدد  ق  باجلنو ، وح  ل  اإليامء م    َّ : إوهو األقرب، والعلم عند اهلل -وقال بعض أهل العلم 

 كام تفعل احلائض، إاا الة، إالَّ املغِى عليه ال يقض شيًئا من الصَّ   َّ فنقول: إ -رضوا  اهلل عليهم-حابة من الصَّ 

معها، يعني أفاق من إيامئه  ع  الة وما مج    تلك الصَّ ه يصّل  ها، فإنَّ ع إليها نظ ر  ِ  تي جي   الة الَّ استيقظ يف وقت الصَّ 

 .املعنى فيه واحليض واحد    املغرب والعشاء؛ أل َّ هر والعرص، أفاق العشاء يصّل  الظُ  العرص، يصّل  

 

: قال: ) ُض الأكيَفاييةي َلةُ َوالثَّاِني َفرأ بيري   ََ ، َوُيَصلِّ بيَتكأ سي مأ َفاعي الشَّ
تي نأَد ارأ

ُتَها عي َدَها، َوَوقأ أَطُ  َبعأ َُ ني و يَديأ
الأعي

ُ ِفي لَ  يَلتَ يأ َوُيَكِّبِّ ي امي التََّشأ ري َأيَّ
ي َعَرَفَة إي،َى آخي نأ َعْصأ

ضي ِفي ََجَاَعة  مي
َ  الأَفَرائي َحى َعقي  .(قي يي الأعييدي ُمطأَلًقا، َوِفي اْلَضأ

 

البدأ الشَّ  ن   ة  يخ يف اكر أحكام ص  ي  يد 
ع  : )عىل سبيل االختصار فقال: ال  ُض الأكيَفاييةي َلُة َوالثَّاِني َفرأ ََ

ني الأ  يَديأ
 اتي وَ ذَ وَ  ضي يَّ ُح ـالأ  اجي رَ خأ إي بي  رَ مَ ى أَ تَّ َح  ؛وجي رُ ُخ ـالأ بي  اَس النَّ  رَ مَ أَ   يَّ بي النَّ نَّ أَ »ة كفايته عىل فرضيَّ  ويدُل  (،عي

 .ا فرض كفايةٍ عىل أهنَّ  فدلَّ « وري ُد ُخ ـالأ 

َدَها)قال:  أَطُ  َبعأ َُ  الة. ام تكو  بعد الصَّ ِعة، وإنَّ أي تنوي اخلطبة تكو  بعدها وال تكو  قبلها كصالة اجل، (و

سي ) قال: مأ َفاعي الشَّ
تي نأَد ارأ

ُتَها عي  ل وقتها.هكا هو أوَّ  ،يد رمٍح ِس لبعد طلوعها ق  أي من حني ارتفاع الشَّ  ،(َوَوقأ

ب  ر أي: يكرب تكب راٍت زوائد فيصّل السنة أ  يكرب التكب رة األوىل قبلها الست، والسابعة هي  ّل  ب ت ك  ي ص   و 

 لتكب رة اإلحرام، والثاين يكرب مخًسا، وتكب رة االنتقال هي السادسة.

بيري  )قال:  ُ ِفي َليأَلتَ  ،َوُيَصلِّ بيتَكأ كب ر مطلق؛ أي حال نومه، وحال دخوله التَّ  حيث أ َّ ، (يي الأعييدي ُمطأَلًقاَوُيَكِّبِّ

 طلق.كب ر املا مندرجة  حتت التَّ لوات أيًضا فإهنَّ وق، وعقب الصَّ للُس 

()قال:  َ  الأَفَرائيضي َحى َعقي ()د كب ر املقيَّ وهكا التَّ  َوِفي اْلَضأ يقي ي امي التََّشأ ري َأيَّ
ي َعَرَفَة إي،َى آخي نأ َعْصأ

 ،ِفي ََجَاَعة  مي

 كب ر.ويبدأ بالتَّ  ،لبيةيقطع التَّ  ثمَّ  ،امراجلي إىل حني رمي ه يلب  فإنَّ  ا احلاُج ، وأمَّ هكا طبًعا لغ ر احلاج  

 ؟[: من العْص للعْص]سؤال

، هو قيل: من يوم هو من يوم عرفة   ،هكه حتتاج إىل مراجعةٍ  (عرص)مشكلة كلِة  هكهمن عرص عرفة نعم 

 من ليلتها، من ليلة العيد، يبدأ من ليلة العيد. :، وقيلعرفة  
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َلةُ وَ قال: ) ي رُ ـالأ  ََ نأ َغريأ
َبًعا مي يَها َأرأ

ُ في ، ُيَكِّبِّ
َرُأ ِفي اْلُو،َى َجنَاَزةي ةَ »ُكوعي َوِلَ ُسُجود ، َيقأ َ

، َوُيَصلِّ َعََل «الأَفاِتي

َميِّتي ِفي  النَّبييِّ  لأ
ُعو لي ، َوَيدأ

لِفي الثَّانيَيةي ، َوَتُكوُن الصَّ
َل َوُينَظََّف وَ الثَّاليَثةي َد َأنأ ُيَغسَّ  َبعأ

َن،ُة َعَليأهي ُجُل  ُيَكفَّ ُن الرَّ َوُيَكفَّ

ي  َبيأ َأُة ِفي ََخأَسة  ـ َوالأ ِفي َثوأ بييًعاَمرأ ل ،، َوُُيأَمُل َترأ َد الصَّ َفُن َبعأ ائيَح َوُيدأ نَُع ُظُهوَر الرَّ يق  َيمأ
 ِفي َقِّبأ  َعمي

 .(ةي ةي

 

الةبدأ الشَّ  ة ، عىل سبيل االختصار، فقال:  يخ يف اكر أحكام ص  ُ فييَها)اجل  ن از  أي يف صالة اجلنازة  (ُيَكِّبِّ

ي ُرُكوعي َأرأ ) نأ َغريأ
 .(1)[والعيدين كام سبق مًعا كب ر بعرفة  فيكو  التَّ ] ،ها قيام  بل كلُ  (،َبًعا مي

َرُأ ِفي اْلُو،َى )فيها، أيًضا ، (َوِلَ ُسُجود  )قال:  ةَ »َيقأ َ
ابقة، وهو فيها مثل ما قلنا يف السَّ  ُب ح  ت  س  وي  ، («الأَفاِتي

ّل  يف الثَّ  ثمَّ  ،قراءة البسِلة ىل  النَّب ي  انية ي ص    ع 

ه يف قراءة سورٍة فإنَّ  اسٍ من أراد أ  يزيد كام يف حديث ابن عبَّ  ُب ح  ت  س  ، وي  «الفاحتة»طبًعا األوىل: يقرأ 

َميِّتي ِفي الثَّاليَثةي ) ، قال:جائز   لأ
ُعو لي  ه يسكت فيها.ابعة فإنَّ ا الرَّ ، وأمَّ كث رة  ردة االوواألدعية  ،ويدعو بام شاء، (َوَيدأ

ل)قال:  نَ َوَتُكوُن الصَّ َل َوُينَظََّف َوُيَكفَّ َد َأنأ ُيَغسَّ  َبعأ
ه من واكر أهل العلم صفته يف حمل   ،كفني واجب  التَّ ، (ُة َعَليأهي

ال»باب  ة   ة  ص  نَ )تي عليه، جاسات الَّ أي من النَّ  (َوُينَظََّف )أو يف أحكام اجلنازة،  «اجل  ن از  كي كفني الَّ بصفة التَّ ( َوُيَكفَّ

يخ بعد قليلٍ   .سيككره الشَّ

َأُة ِفي ََخأَسة  )يخ: قال الشَّ  ي َوالأـَمرأ َبيأ ُجُل ِفي َثوأ ُن الرَّ ب ني   ليس فيها ج  أي يكو  كفن الرَّ ، (َوُيَكفَّ و   ث 
ل يف 

فنَّ يف قِيصٍ  قِيص   ل  ع  لكن لو ج   ،قِيص   َأُة ِفي وَ ) ،ام هو قِيص  وثوب  ، وإنَّ ليس فيها إزار   ،جاز جاز، لو ك  الأـَمرأ

 (.ََخأَسة  

بييًعا)  محله بني أركا  اجلنازة األربعة.حيِل من اجلهات األربعة، وينتقل يف  أي، (َوُُيأَمُل َترأ

ل)قال:  َد الصَّ َفُن َبعأ (َوُيدأ ائيَحةي نَُع ُظُهوَر الرَّ يق  َيمأ
 ِفي َقِّبأ  َعمي

 تعِيقه. ُب ح  ت  س  ه ي  وهكه صفة القرب بأنَّ  ،ةي

 

أَتصُّ بيَوقأت  ، د  يَّ قَ مُ ق  وَ لَ طأ مُ  :اع  وَ نأ أَ  ةُ نَّ السُّ : وَ ُث الي الثَّ قال: ) ََ ُل: الأـُمطأَلُق: َما ِلَ  َقاتي ، اْلَوَّ يعي اْلَوأ
َفُيَسنُّ ِفي ََجي

َقات    َأوأ
ُس ، إيِلَّ ِفي ََخأَسةي مأ ري َحتَّى َتطأُلَع الشَّ َد الأَفجأ َها َحتَّى َترأ  َبعأ

نأَد ُطُلوعي
عَ َوعي َوالي ، َتفي نأَد  َوَقبأَل الزَّ

، َوعي ي َد الأَعْصأ َوَبعأ

َعُل فييهي  .الأُغُروبي  : الأـُمَقيَُّد، َوُهَو َما َلُه َوقأت  ُيفأ ض   الثَّاِني  َفرأ
ُتُه َتابيع  ليَوقأتي ا َوقأ َواتيُ   ؛َوُهَو إيمَّ نَُن الرَّ َوَما ، َوُهَو السُّ

َلةُ َوُهَو  َليأَس بيَتابيع   َوالي الضُّ  ََ سي إي،َى الزَّ مأ َفاعي الشَّ
تي ني ارأ

نأ  تأرُ وَ الأ وَ  ،َحى مي
َلةُ مي ري  ََ  إي،َى ُطُلوعي الأَفجأ

َ  ،الأعيَشاءي ََّ يُح َوال اوي

                                                 

 هككا فيام وصلني، ومل يظهر له وجهه.( 1)
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ري  ؛ِفي َرَمَضاَن ََجَاَعةً   إي،َى الأَفجأ
نأ ُدُخولي َوقأتي الأعيَشاءي

َل  ،مي ََ سي َأوي الأَقمَ َو مأ  الشَّ
نأَد ُكُسوفي

َلةُ وَ  ،ري ُة الأُكُسوفي عي ََ 

طي َوالأ  نأَد الأَقحأ
َقاءي عي سأ

تي سأ
ةً ـاِلي ََّ بي َخا َدَها ؛َجدأ أَطُ  َبعأ َُ ، َو ي ِفي ََجَاَعة  َعَتيأ َدة   ،َركأ  َسجأ

نأَد قيَراَءةي
آني عي  ،َوُسُجوُد الأُقرأ

 ُ َل ُيَكِّبِّ َي ُجُد، َوَلوأ ِفي  ُد  َوَيسأ ُم َوِلَ َيَتَشهَّ ُس َوُيَسلِّ
لي ، َوََيأ

 (.ة 

 

 .ة  د  يَّ ق  م  ة  و  ق  ل  ط  ا نوعا : م  واكر أهنَّ  ،ننيخ انآ  بككر أحكام الُس بدأ الشَّ 

أتَصُّ بيَوقأت  )فقال:  ََ ُل: الأـُمطأَلُق: َما ِلَ  ، وقال: إ َّ املراد بـال  بدأ ب ،(اْلَوَّ ط ل ق  ط ل ق  ـال  ِ  كي يكو  هو الَّ  ِ 

 .«ةق  ة املطل  نَّ الُس » :ىَِّ س  فهكا ي   ،بفعٍل سابٍق له أو الحٍق د قيُ د بوقٍت، أو التَّ قيُ مطلًقا عن التَّ 

َقات  قال: )  َأوأ
َقاتي إيِلَّ ِفي ََخأَسةي يعي اْلَوأ

األوقات،  يف كل   ة مّشوعة  ق  نن املطل  الُس   َّ ]أي[ أ( َفيَُسنُّ ِفي ََجي

ولو مسافًرا أو حارًضا  ،هيئٍة كا  ]أي[ عىل صّل   له أ  ي ُب ح  ت  س  ه ي  إنَّ ف، إاا فرغ من شغله اإلنسا  إاا فرغ من عبادةٍ 

 الة جالًسا ولو مع القدرة عىل القيام.جيوز فيها الصَّ  ةق  نن املطل  الُس  فإ َّ  ،قائاًم أو جالًسا ،يف بيته

َُّ قال ( ) ا مَشوعة  : فإ َقات   َأوأ
َقاتي إيِلَّ ِفي ََخأَسةي يعي اْلَوأ

 .«يهأوقات النَّ » :ىَِّ س  هكه ت  ِفي ََجي

ري  َد الأَفجأ ُس )َبعأ مأ أي بعد طلوع الفجر، الفجر املراد به بعد طلوع الفجر، فِن بعد طلوع (، َحتَّى َتطأُلَع الشَّ

 ة له.باتة الرَّ نَّ  صالة الفجر والُس ع فيه إالَّ ّش   ال ي   ه وقت هنٍي ِس كلُ ى طلوع الشَّ الفجر حتَّ 

َها) نأَد ُطُلوعي
عَ )ِس عند طلوع الشَّ ]أي[  (َوعي َتفي  . أو أقلَّ  ،نحو ربع ساعةٍ  ؛يد رمٍح أي ق  (، َحتَّى َترأ

 ،) َوالي ، وال اات مغرٍب  ال اات مّشٍق  ،[]ظل  ة حينام ال يكو  هناك  رهأي عند قيام قائم الظَّ )َوَقبأَل الزَّ

(،  ،يس رةً  ال يتجاوز دقائق   ؛وهو قص ر   َوالي ال  »ى: َِّ س  ي   ،ه رةحني قيام قائم الظَّ  أي)َوَقبأَل الزَّ و  ب ل  الزَّ  ليس ، وإالَّ «ق 

 ه رة.  بل عند قيام قائم الظَّ  ،والما كا  قبل الزَّ  املقصود كُل 

َد )قال:  (،  َوَبعأ ي ا الفجر فاملراد به: أمَّ  ،بعد صالة العرص ابع، املراد بالعرص هنا أيهكا الوقت الرَّ الأَعْصأ

 ع  هر مج    العرص مع الظُ امرًأ صىلَّ  فلو أ َّ  ة؛ أي بعد صالة العرص،الا العرص فاملراد به بعد الصَّ طلوع الفجر، وأمَّ 

ع بعدها، وككلك لو أخرَّ صالة العرص ، فال جيوز له أ  يتطوَّ ه من الك الوقتهي يكو  يف حق  وقت النَّ  فإ َّ  تقديمٍ 

 دعن  يف حديث ابن عِر  ع قبلها بأربع ركعاٍت كامل وقتها مازال يف الوقت املختار فيجوز له أ  يتطوَّ عن أوَّ 

 رَ » :ي  ك  م  الرت   
ََ رَ امأ  اهللُ مَ حي ي عَ الأ  َل بأ  قَ َلَّ ًأ  العربة بدخول وقت  توليس ،الةالصَّ به العربة الك عىل أنَّ  فدلَّ  ،«اعً بأ رأ أَ  ْصأ

 .د  مشدَّ  هكا وقت   -بعد العرص عند الغروب-بخالف الفجر، هكا  ،العرص

 عىل سبيل اإلمجال. ثة  عىل سبيل البسط، وثال األوقات مخسة  

 ف:تي اكرها املصن  الَّ  تي عىل سبيل البسط ]هي[الَّ 
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 .ِسمن طلوع الفجر إىل طلوع الشَّ 

 .يد رمحِس إىل ارتفاعها ق  صل  به من طلوع الشَّ متَّ  ثمَّ 

 ِس.من طلوع الفجر إىل ارتفاع الشَّ فتقول:  ،هام وقًتا واحًداهام جعلت  فإاا مجعت  

 ِس انتهى.فإاا زالت الشَّ  ؛واله رة قبل الزَّ وهو عند قيام قائم الظَّ  ،اين قص ر  الوقت الثَّ 

 ما بينها هكا وقت   ،وقت دخول املغرب ِسابع من بعد صال العرص إىل يروب الشَّ الث والرَّ الوقت الثَّ 

 يقسم إىل قسِني: هنٍي 

 أو حتِرُ  تكو  تصفرُ  ،غروبِس؛ يعني متيل إىل الل: من بعد صالة العرص إىل أ  ترمز الشَّ القسم األوَّ 

 وترمز.

ِس، متيل للحِرة إىل أ  تغرب كي هو الوقت اخلامس عند الغروب عندما ترمز الشَّ ديد الَّ الوقت الشَّ 

ووقت يروهبا  ،ِسوقت طلوع الشَّ  :الوقتني القص رين ا؛ ولكلك الفقهاء يقول: إ َّ جد   شديد   هنٍي  وقت   ،هكا

 الوقتني.  من أشد   ام يف هكين الوقتني باخلصوص؛ ألهنَّ ىلَّ ص  اوات األسباب ال ت   ىهي حتَّ د فيهام النَّ يتأكَّ 

: الأ ) قال: (. ُمَقيَُّد، َوُهوَ ـالثَّاِني َعُل فييهي  َما َلُه َوقأت  ُيفأ

 ونحوها.الٍة قًة بالصَّ د متعل  يَّ ق  أو ت   ،ا بزما ٍ إمَّ  ؛د بوقٍت يَّ ق  تي ت  دة الَّ نن املقيَّ يخ بككر الُس بدأ الشَّ 

َواتيُ  ) نَُن الرَّ ض  َوُهَو السُّ  َفرأ
ُتُه َتابيع  ليَوقأتي ا َوقأ ا أ  يكو  تابًعا لوقت بككر أنواعه، فقال: إمَّ  ثمَّ بدأ( َوُهَو إيمَّ

َواتيُ  )، قال: صالٍة سابقةٍ  نَُن الرَّ ب   أ َّ  :ومشهور املكهب (َوُهَو السُّ
ات  و  ا  قبل ركعاٍت فقط: ركعت عّش   الُسن ن  الرَّ

 بعد املغرب، وركعتا  بعد العشاء.هر، وركعتا  بعدها، وركعتا  الفجر، وركعتا  قبل الظُ 

ب    َّ انية من املكهب: إواية الثَّ ر  الوهي -وقال بعض أهل العلم 
ات  و  ، وزادوا ركعةً  اثنا عّشة   الُسن ن  الرَّ

ِ   ،هر فتكو  أربًعاركعتني قبل الظُ  -بالوقت  قة  واتب متعل  نن الرَّ هكه الُس  ،ا عّش  أهنَّ  ين[رتأخ  امل د ]عندولكن املعت

الة  ا قبلها أو بعدها.إمَّ  ل  الة ص  الصَّ  ت  ي  لَّ فإاا ص   -وقت الصَّ

ي س  ب ت اب ٍع، وإنَّ وع الثَّ النَّ (، َوَما َليأَس بيَتابيع  ) قال: ا ل   الة.وليس بالصَّ  ،ق  بِطلق وقٍت ام هو متعل  اين: م 

َل وَ ) ََ َوالي ُهَو  سي إي،َى الزَّ مأ َفاعي الشَّ
تي ني ارأ

َحى مي ي س  ب ت اب ٍع، قال: أوَّ بدأ بأوَّ (، ُة الضُّ ا ل  ال  ل أنواع م  ة  له ص 

ى، ويكو  وقتها  سي إي،َى )الُضح  مأ َفاعي الشَّ
تي ني ارأ

َوالي ) حني( مي  هي، وأفضله طبًعا عندما تشتدُ أي وقت النَّ (، الزَّ

 .]له[ ، وأكثرها ال منتهى ، وأكِلها أربع  ها ركعتاأقلُ ار، هِس وهو آخر النَّ الشَّ 
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َل ) قال: ََ نأ 
ر  مي ري والوتأ  إي،َى ُطُلوعي الأَفجأ

هي  وليست تابعًة لصالةٍ  ،دةنن املقيَّ الث من الُس وع الثَّ النَّ ( ةي الأعيَشاءي

هكا وقت صالة  ،إىل طلوع الفجرِس من يروب الشَّ  ايل وقتهيل، وصالة اللَّ الوتر، والوتر جزء  من صالة اللَّ 

 يل.ى من قيام اللَّ َِّ س  بني املغرب والعشاء ي   ّل   ما ص   كلَّ  اويح؛ أل َّ يل أوسع من الوتر والرتَّ يل، فصالة اللَّ اللَّ 

 ، أبو حنيفة  خالًفا أليب حنيفة   ؛وليس بعد دخول العشاء ،لكنَّ الوتر من رشطه أ  يكو  بعد صالة العشاء

فهو من صالة العشاء إىل  ،الةق  بالصَّ ه متعل  حيح أنَّ صَّ ال، وه من بعد دخول الوقتف رى أنَّ كه املسألة: يف ه له رأي  

 ، هكا وقته.طلوع الفجر

 .باعتبارٍ  هكا قضاء   ،ه من الغد ملن اعتاد عليههل ي ق ىض   يكو  قضاؤ

نأ ُدُخولي َوقأتي ) قال:
يُح ِفي َرَمَضاَن ََجَاَعًة، مي اوي َ ََّ ري  َوال  إي،َى الأَفجأ

، هي سنَّ ( الأعيَشاءي يح  او  الرتَّ   بُي فعلها النَّ  ،ة  و 

 .  بي  ة النَّ إحياًء لسنَّ   فأحياها بعده عِر   ،ض عىل املسلِنير  ف  أ  ت   تركها خشية ثمَّ  ،تنيمرَّ  

يح   او  الرتَّ  ، نىث  نى م  ث  م   ىلَّ ص  اويح ت  الرتَّ  فإ َّ  ح؛اويوليست هي الوتر، الوتر خيالف الرتَّ  ،يلجزء  من قيام اللَّ  و 

يف الوتر ي ر  خيرج؛ أل َّ  ر، هبم الوتّل  ص  اويح، وال ي  اس الرتَّ  بالنَّ ّل  ص  ي    يب   وقد يوتر معها؛ ولكلك كا  أ  

 اويح. الرتَّ 

 يل  اويح وقيام اللَّ ما الفرق بني الرتَّ 

 ا:اويح منهيل والرتَّ بني قيام اللَّ  كث رة   هنالك فروقات  

اويح ما ، الرتَّ  مجاعةً ىلَّ ص  وجيوز أ  ت   ى،اد  ر   ف  ىلَّ ص  ا ت  يل فإهنَّ ا قيام اللَّ  مجاعًة، وأمَّ ىلَّ ص  ام ت  اويح إنَّ الرتَّ  أ َّ  -

  مجاعًة يف املسجد، جيب أ  تكو  مجاعًة يف املسجد.ىلَّ ص  ام ت  وإنَّ  ادى،ر   ف  ىلَّ ص  ت  

 عليه الفقهاء. نصَّ  (1)[أو لو بره] فيها ختم القرآ  يف رمضا    ُب ح  ت  س  اويح ي  الرتَّ  اين: أ َّ األمر الثَّ  -

 ل أ َّ ي  بعض أهل العلم أجاز قيام اللَّ  بًعا،ر   أ  ىلَّ ص  ما ت   ،نىث  نى م  ث   م   إالَّ ىلَّ ص  اويح ال ت  الرتَّ  الث: أ َّ األمر الثَّ  -

َلَّ   يَّ بي النَّ  نَّ أَ »:  حلديث عائشة   ؛ أربعةً ىلَّ ص  ت    سأ ُح  نأ عَ  ُلواأَ سأ  تَ ًعا َِل بَ رأ أَ ََ
 طُ وَ  نَّ هي ني

وا لُ أَ سأ  تَ ًعا َِل بَ رأ أَ  مَّ ثُ  ،نَّ هي ـولي

 سأ ُح  نأ عَ 
 طُ وَ  نَّ هي ني

َبًعا) وا به أ َّ فاستدلُ  «رَ تَ وأ أَ  مَّ ثُ  ،نَّ هي ـولي َبًعا)، وبعضهم يقول: ال، أربع ركعاٍت  يعني (َأرأ بِعنى  (َأرأ

 ىلَّ ص  ا ت  حيتِل أهنَّ  ولكن مفهوم حديث عائشة   «ىنَ ثأ ى مَ نَ ثأ مَ  لي يأ اللَّ  ةُ َل ََ »قال:   بيَّ النَّ  اثنني؛ أل َّ  ثمَّ  ،ا اثننيأهنَّ 

 .اًها واحدً ج  ى و  ن  ث  نى م  ث   م  ىلَّ ص  ام ت  وإنَّ   أربًعا،ىلَّ ص  اويح ال ت  الرتَّ  لكنَّ  ،عىل جوازها فدليل   ا،عً ب  ر  أ  

ابع[ ة يف الوتر أ  تكو  إحدى نَّ الُس  ،ركعةً  ة  وتر إحدى عّش  اويح ليست هي الوتر، الالرتَّ  : أ َّ األمر ]الرَّ

بة، وقد ثبت يف احابت من فعل الصَّ وهكا هو الثَّ  ، عّشين ركعةً ىلَّ ص  ة فيها أ  ت  نَّ اويح فالُس ا الرتَّ ، أمَّ عّشة ركعةً 

                                                 

ًة(، واهلل أعلم ونسبة العلم إليه أسلم.هككا ( 1) ا: )ولو مرَّ  فيام وصلني، ويبدو يل أهنَّ



 

17 

 

 سأ مُ ـالأ  بي لِّ َص يُ  انَ كَ      عأ كَ  نَ ُأّبَّ بأ  أنَّ » :هل بن يزيد  من حديث السَّ  «املوطأ»
َ  يَ مي لي ََّ ي عي  يَح اوي ال  ،«ةً عَ كأ رَ  ينَ َشأ

 رضوا  اهلل عليهم.-حابة كام فعل الصَّ  اويح أ  تكو  عّشين ركعةً ة يف الرتَّ نَّ فالُس 

َل )قال:  ََ سي َأوي الأَقَمري َو مأ  الشَّ
نأَد ُكُسوفي

ال(، ُة الأُكُسوفي عي  أو اخلسوف، وي  ص 
وف  س  ق الكسوف ل  ط  ة  ال ك 

 ي  ن  ع  ِ  ـًما من باب إطالق الكسوف عىل ال  عىل االثنني عِو
 
وف   ام يفرتقا ؛ا إاا اجتِعا فإهنَّ أمَّ  ،ني  س  ن د  ك 

فيكو  ع 

ر    ِ ق   ال 
س  أ و   ِ القِر أو ِس كسوف الشَّ  ن رؤيةم بدَّ  ه الفِن رشطها أنَّ  ،بظهورها ، أيجّل  وينتهي وقته بالتَّ  ،الشَّ

 .  واحدٍ  بزيادة ركوعني بدل ركوعٍ  ؛معروفة    للكسوف، وصفتهىلَّ ص  ه ال ي  فإنَّ  ؤية ييم  أو قرت  فلو حال بني الرُ 

َل ) قال: ََ طي َوالأ َو نأَد الأَقحأ
َقاءي عي سأ

تي سأ
َدَهاـُة اِلي أطَُ  َبعأ َُ ، َو ي ِفي ََجَاَعة  َعَتيأ ًة َركأ ََّ بي َخا  ُب ح  ت  س  ت  (، َجدأ

ال  ص 
 
اء ق  س 

ت  س 
 بأحد أمرين:  ة  اال 

اس النَّ  ّل   ص  أ  ي   ُب ح  ت  س  فهنا ي   ،ر املطر؛ يعني إاا دخل وقت املطر ومل ينزل املطرعند تأُخ  ل:األمر األوَّ 

صالة االستسقاء،  ع  م رش   س  ر املطر عن الو  فإاا تأخَّ  ،مس  املطر ينزل يف الو   مجاعًة صالة االستسقاء، مثل عندنا عادةً 

 .ال هلبب األوَّ هكا السَّ  ،ليس وقتها ال؛ أل َّ  قبل   ،مس  خول الو   بعد دقاء إالَّ سر بصالة االستم  ؤ  ويالًبا ال ي  

ولو مل يكن يف  ،لو كا  ي ر موسم املطر ،اس، وهو القحط واجلدبة حاجة النَّ اين: عند شدَّ بب الثَّ السَّ 

 موسم املطر. 

 سقاء؛ أل َّ ع صالة االستسقاء، وال دعاء االستّش   إًاا مها هلا موجبا  من ي ر هكين املوجبني ال ي  

 : هيئاٍت  االستسقاء له ثالث

 ليس به وقت.   به ما شاؤوا،اس يدعووهكا النَّ  ،جود ويف ي رهعاء يف الُس ا مطلق الدُ إمَّ  -

 .ككلك تبًعا لهويرفع املأموم  ،ف رفع اإلمام يده؛ عاء يف صالة اجلِعة كام يف حديث أنسٍ أو الدُ  -

 ع الدُ ّش   الثة ال ي  انية والثَّ فة الثَّ الة، فالص  تي هي الصَّ الثة الَّ فة الثَّ والص   -
ٍ
 عند أحد املوجبني إالَّ  عاء باستسقاء

 ابقني.السَّ 

َدَها) ىلَّ ص  قال: ت   أَطُ  َبعأ َُ ، َو ي ِفي ََجَاَعة  َعَتيأ  كصالة العيد. (َركأ

ُ )قال:  َدة ُيَكِّبِّ  َسجأ
نأَد قيَراَءةي

آني عي ُجُد، َولَ َوُسُجوُد الأُقرأ َل َوَيسأ َي ُد وأ ِفي  ُم َوِلَ َيتََشهَّ ُس َوُيَسلِّ
، َوََيألي

 (.ة 

  الوة صالة  أم ليس بصالةٍ هل سجود الت   :عىل ة  املسألة مبنيَّ  ههك

ها صالةً  ،لوات املسنونةنن يف الصَّ ف يف الُس ؛ ولكلك أدخلها املصن  ه صالة  أنَّ  :مشهور املكهب ؛ فعدَّ

كب ر ونحو الم، والتَّ والسَّ  ،ة، ويشرتطو  هلا اجللوسل  ب  ه للق  وُج طو  هلا التَّ هارة، ويشرتولكلك يشرتطو  هلا الطَّ 

 الك.
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آني يخ: فيقول الشَّ  َدة  )الوة جود الت  سأي  (،)َوُسُجوُد الأُقرأ  َسجأ
نأَد قيَراَءةي

 ؛جدةتي فيها السَّ املواضع الَّ  أي (،عي

ُجُد )ًعا، موض   عّش   وهي أربعة   ُ َوَيسأ َلة  )جود املعروف، ة الُس كهيئ، (ُيَكِّبِّ َي  ،ولو كا  يف أثناء صالته يكرب   (َوَلوأ ِفي 

ُ كَ يُ  انَ كَ »: يف حديث ابن مسعودٍ و ُ كَ يُ ، وَ ع  فأ رَ ض  وَ فأ َخ  لِّ كُ ِفي  ِّبِّ   ِّبِّ
ُ كَ يُ وَ  ،هي ودي ُج ُس لي   ِّبِّ

أي فيها  «هي ودي ُج ُس  نأ مي  هي عي فأ رَ لي

ال يرفع فيها  ،ال تندرج حتتها القاعدة اكرناها قبل قليلٍ  فع؛ أل َّ ، ولكن هل يرفع يديه فيهام  ال يررب  ك  موضعني ي  

 اليدين. 

ُد )قال:  ُم َوِلَ َيتََشهَّ ُس َوُيَسلِّ
 د.شهُ ا مل يرد فيها التَّ ألهنَّ  (؛َوََيألي

 

َلَواتي الأ ـَوََتيُ  الأ قال: ) لصَّ
، َيُؤمُّ فييَها اْلَقأ ـَجَمَعُة لي

َجالي سي َعََل الرِّ ، ُثمَّ َخمأ َلُم، ُثمَّ اْلََسنُّ َرُأ، ُثمَّ اْلَعأ

َرةً  جأ
َدُم هي ُف، ُثمَّ اْلَقأ َ اَم الأ اْلرَشأ َي إينأ َكاَن َرُجلً ـ، ُقدَّ

ُف ـَوَمَعُهنَّ الأ  ،َمأأُمومي هي، َوِلَ َيقي ينيهي َوَيَساري حُّ َعنأ َيمي
َأُة، َوَيصي َمرأ

هي، َوالأ  ُد َعنأ َيَساري
َأُة الأوَ ـالأَواحي َفهُ َمرأ ُف َخلأ َدُة َتقي  .(احي

 

َجالي ) صالة اجلامعة واجبة   أي أ َّ  (،)َوََتيُ  الأـَجَمَعةُ يخ: يقول الشَّ  سي َعََل الرِّ  الأـَخمأ
َلَواتي لصَّ

 أل َّ  (؛لي

 َخ أُ  مَّ ثُ  ،امُ قَ تُ فَ  ةي َل الصَّ بي  رَ مُ آ نأ أَ  ُت مأ َهَ  دأ قَ لَ »:  بيَّ النَّ 
 ،«مأ وَتُ يُ بُ  مأ هي يأ لَ عَ  َق رِّ َح أُ فَ  ،ةَ عَ َم َج ـالأ  ونَ ُد هَ شأ  يَ م  َِل اوَ قأ  أَ ،َى إي  َف الي

 عُ مَ سأ تَ أَ »فقال:  ،د قائًداه كا  أعِى ال جيمع أنَّ  ؛امعة مل يأا  لهاجلمكتوٍم يف ترك أم  ملا استأانه ابن   بُي والنَّ 

: : ال  ق   «؟اءَ َد النِّ  ، ق ال  م  صالة اجلامعة واجبة  عىل  نا عىل أ َّ ا يدلُ مور؛ ممَّ د يف هكه األأكَّ   بُي النَّ  ،« أ جي أَ فَ »ن ع 

 جال إاا مل يكن عنده عكر  يِنعه. ، واجبة  عىل الر  املصّل  

م يف دَّ ق  كي ي  الَّ  ن  م   :يخ يككر بعض أحكامها، فككر من أحكامهاالة، صالة اجلامعة، بدأ الشَّ وهكه الصَّ 

َرأُ ) م  دَّ ق  فقال: ي    الةالصَّ  أواملر، (اْلَقأ فكا  أحسن يف ضبط يخارج احلروف،  ؛كا  عاملًا بأمور ن  م   يأ اد بـاأل ق ر 

 حيحة عىل ي ره.ينطق احلروف الصَّ  ن  م م  دَّ ق  ي  ف   ،وكا  عامًلا بضبط حركات القراءة

مثاًل من يت باجليم عىل من يقلبها ياًء، م من يأدَّ ق  ي  ف   ،اس يقلب بعض احلروف يقلب )اجليم( ياءبعض النَّ 

 اًيا مثاًل أو هككا.ال( زب )الكَّ يقل

َرأ  :إًذا املراد بـاْلَقأ

 كي يأيت باحلروف يخرًجا صحيًحا.اًل: الَّ أوَّ 

ويثبت وقًفا  ،يثبت وصاًل وال يثبت وقًفا احلركة ما هي  حرف   ؛ أل َّ باحلركات اين: أ  يأيت  األمر الثَّ 

 ا.جد   ه صغ ر  فيكو  نوع حركة حرف لكنَّ 



 

19 

 

 كحرٍف كهٍِز أو نحو الك. ]...[ًة أو ام ترك شدَّ اس ربَّ بعض النَّ  [ َّ ]ألطق صحيًحا بالنُ  أ  يأيت   الث:األمر الثَّ 

أ» :ىَِّ س  أتى هبا ي   ن  فهكه األمور م   أ»، وليس املقصود بـ «األ ق ر  ر  هكه  ع  مج    ن  ام املقصود م  وإنَّ  ،األحفظ «األ ق 

أ»الثة، وليس املقصود بـ األمور الثَّ   ن  ام املقصود م  الثة، وإنَّ جويد فيام زاد عن هكه األمور الثَّ األجود يف التَّ  «األ ق ر 

 .الثةيف هكه األمور الثَّ  كا  أتمَّ 

د يحافظ القرآ  لكنَّه ما جي فقد يكو  شخص   ،األحفظ م  د  هنا ق   ،األحفظ م  د  فإ  استوى يف القراءة ق  

 يف احلفظ.م عليه من كا  دونه دَّ ق  ي  بعض احلروف ف   يخارج  

َلمُ )م دَّ قَ يُ قال:  َرُأ، ُثمَّ اْلَعأ َلمُ )واملراد بـ، (اْلَقأ ُثمَّ )الة، الة، وهو فقه الصَّ األعلم بأحكام الصَّ  أي ،(اْلَعأ

ُف )، م  دَّ ق  ه م  فإنَّ  ،ان  كرب س  األ أي (اْلََسنُّ  َ ف، (ُثمَّ اْلرَشأ رش  
 ( أمرا : واملراد بـ)األ 

ل:[ -  َِل ًشا وَ يأ رَ وا قُ مُ دِّ قَ »:  بي  عىل ي ره؛ لقول النَّ  يُش م القردَّ ق  ي  ف   ،سًبااألرشف ن ]اْلمر اْلوَّ

 «.مأ وهُ مُ دَّ قَ تَ 

ف اِن:واْلمر الثَّ  - رش  
 الة.م يف الصَّ دَّ ق  ي  ف   ،أو نحو الك ،أو والًيا ،كأ  يكو  أم ًرا ؛(: األرشف إمارةً املراد بـ )األ 

َرةً )قال:  جأ
َدُم هي  أو بعد الك. ]...[ا يف إمَّ  ،يعني حينام يكو  هناك هجرة أي، (ُثمَّ اْلَقأ

َي إينأ َكاَن َرُجلً )يخ: يقول الشَّ 
اَم الأـَمأأُمومي م دَّ ق  ت  ه ي  فإنَّ  ، واملأمومو  رجااًل إاا كا  اإلمام رجاًل  ،(ُقدَّ

سول الرَّ  وز أ  يكو  خلف؛ أل َّ وال جي ،ه يكو  عن يِينها إ  كا  واحًدا فإنَّ ، وأمَّ من واحدٍ  إاا كانوا أكثر  ، عليهم

ََ َِل »، فقال: ف، صالة الفك  هنى عن االنفراد خلف الصَّ    «.فِّ الصَّ  َف لأ َخ  ذِّ فَ لأ لي  ةَ َل  

:ول: موضع اإلمام إاا كا  رجاًل، نق نقول: إ َّ   مع املأمومي له ثلث حاِلت 

 ة.نَّ الُس  الالة اْلو،ى:

 اجلائز. انية:والالة الثَّ 

 املِنوع. الثة:والالة الثَّ 

 ة واألفضل.نَّ هكه الُس  ،من واحدٍ  ًما عىل املأمومني، إاا كانوا أكثر  فأ  يكو  اإلمام متقد   ة:نَّ الُس ا أمَّ  احلالة األ وىل:

أو عن يِينه وعن  ،ا عن يِينه فقطإمَّ  ؛اإلمام جيوز للِأمومني أ  يكونو  يف صف   ائز:اجل ة:انيالثَّ  احلالة

[حتَّ  ،شامله مًعا  باألسود صىلَّ   اهلل بن مسعودٍ عبد ليل عىل الك ما ثبت أ َّ ، والدَّ ى وإ  كا  يف اخللف ]سعة 

 .هبكه اهليئة ّل   ص  ه جيوز أ  ت  فجعل أحدهم عن يِينه وانآخر عن يساره، فدلَّ عىل أنَّ  ،خعينينَّ ال ]ويزيد[

 األفضل أ  يكونوا خلفك. لكنَّ  ،هم عن يِينك هكا جائز  هم كلَّ قال: فجعل

 ؛ وهي صورتا :تامممع حال االئ تي ال تصُح الَّ  الثة:احلالة الثَّ 
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ليل الة، والدَّ الصَّ  صُح ما ت []صالته فهكا ال تصُح  ،عن شامله فقط: أ  جيعل املأموم  وىلورة األ  الُص 

 اري َس يَ  نأ عَ  امَ قَ فَ   يِّ بي النَّ  عَ  مَ َلَّ ََ  هُ نَّ أَ »:  اسٍ حديث ابن عبَّ 
 يَ  نأ عَ  هُ لَ عَ َج فَ  هي سي أأ رَ بي   يُّ بي النَّ  َذ َخ أَ فَ  هي

دلَّ ف   «هي يني مي

 .أ  يكو  عن يِينه أحد  مأموم   بدَّ  بل ال ،أحد  عن يسار اإلمام فقط ه ال جيوز أ  يصّل   عىل أنَّ 

 صالهتم إالَّ  ما جيوز، وال تصُح ]هكا[  و  أمامه،يصلُ  ،م املأمومو  عىل اإلمام: أ  يتقدَّ ةانيالثَّ  الُصورة

ففي هكه احلالة جيوز،  ،وا إىل آخر املسجدا، وال يِكن للِأمومني أ  يصلُ جد   اكأ  يكو  املسجد مزدمحً  ؛حلاجةٍ 

 .ه ما جيوز مطلًقاا املكهب فيطلقو : أنَّ وأمَّ  ،باستثناء هكا ،ينالد   يخ تقي  هكا اختيار الشَّ 

تامم؛ لكلك يقول االئ ه ال يصُح أو كانوا أمامه فإنَّ  ،إاا كانوا عن يساره فقط ]...[ ةً ورة تامَّ حت الُص وض

َي إينأ َكاَن َرُجًل(يخ: الشَّ 
اَم الأـَمأأُمومي  .)ُقدَّ

نَّة]خالصة ما سبق: صار عندنا   صورة  واحدة  فقط؛ هي أ  يكو  املأمومو  خلف اإلمام. السُّ

 أ  يكو  املأمومو  عن يِني اإلمام. -ا : أ(صورت والائز

 أ  يكو  عن يِني اإلمام وعن شامله مًعا. -ب(  

 أ  يكو  املأمومو  عن شامل اإلمام فقط. -صورتا  ككلك: أ( واملمنوع

ابن تيِيَّة  اجلواز عند احلاجة([أمام اإلمام، )واختار  أ  يكونوا -ب(   
(1). 

 :حاِلت املأمومي مع اْلمام

 

نَّة:  املمنوع:                                                            الائز:                                                                          السُّ

 ا :                                                  هلا صورتا :صورت هلا                                                          هلا صورة واحدة:       

 أ  يكو  املأمومو       

 أ  يكونوا عن                                  أ  يكونوا                                                                                 خلف اإلمام          

 شامل اإلمام فقط                             أمام اإلمام                                                                                                   

 

 أ  يكونوا عن                                                 أ  يكونوا عن                            

 يِني اإلمام فقط                                      يِني اإلمام وعن شامله مًعا                        

                                                 

سم الَّكي يليه( 1) يخ، ثمَّ وضعت عليه الرَّ خلٍل فِن ي ومن   فيه من نقٍص واكلبيا  واإليضاح، فام زيادة يف ا ما بني ] [ خلصته ممَّا فهِت  من كالم الشَّ

يطا ، وما   فِن اهلل وحده.   فيه من توفيٍق اكالشَّ
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َأةُ ) قال:  تكو  يف صف   ت  إاا صلَّ  أي، (َوَمَعُهنَّ الأـَمرأ
ٍ
حُّ َعنأ )، م عليهنَّ دَّ ق  ت  وال ت   ،هنَّ املرأة مع نساء

َوَيصي

هي  ينيهي َوَيَساري هي )، يساره فقط ما يصُح مًعا لكن  ،(َيمي ُد َعنأ َيَساري
ُف الأَواحي   ، االثنابل يقف عن يِينه ككلك ،(َوِلَ َيقي

 بل أكثر. ،الثة  والثَّ ىل االثناو  من باب أ   ،يسارهعن  ما يصُح  اىل إاا كا  واحدً و  من باب أ  

َفُه() قال: َدُة َتقيُف َخلأ َأُة الأَواحي   ى لو كانت من املحارم؛ حلديث أنسٍ تَّ ح ]...[ع هلا ّش   ما ي   َوالأـَمرأ

نأ  وزُ ُج عَ الأ وَ   يِّ بي النَّ  َف لأ َخ  يمُ تي يَ الأ ا وَ نَ أَ  ُت يأ لَ ََ »قال: 
 انت وحدها. ك  ف   ،«انَ ائي رَ وَ مي

 

َذُر ِفي  ر  َتعأظُُم َمَعُه الأ ـالأ قال: )َوُيعأ  بيُكلِّ ُعذأ
ُة بيالأ ـَجَمَعةي َبُعوَن، َوِفي الأعييدي َوََجَاَعُة الأ ، ُحُضوري ـَمَشقَّ  َأرأ

ـُجُمَعةي

َواَيَتاني   َوِلَ َعبأد  َوِلَ ُمَسافير  ، ري
َرَأة  ، ،َوِلَ ََتيُ  الأـُجُمَعُة َعََل امأ َعَقَدتأ بيهي َها َوَجَبتأ َعَليأهي َوانأ طيَها:  َوَمنأ َحََضَ نأ رَشأ

َومي

، َوالأـُخطأ  َمامي ُن اْلي تييَطاُن، َوإيذأ سأ
 .(َبَتاني الأَعَدُد، َواِلي

 

ور   اجلامعة تسقط بكل   هكا ضابط أ َّ  ة  ب احل  ض  قَّ ش  الة االشتغال بّش، الصَّ وكاخلوف،  ؛عكٍر تكو  فيه م 

خص العربة يف اجلامعة إاا سافر الشَّ  ،ه يسقطفر ككلك عندهم أنَّ د قول بعض أهل العلم، واملرض، والسَّ نع

 .(1)منفرًدا

َواَيَتاني ُج ـَوََجَاَعُة الأ قال: ) َبُعوَن، َوِفي الأعييدي ري  َأرأ
 .(ُمَعةي

َبُعونَ ـَوََجَاَعُة الأ )يخ انآ  اكر الشَّ   َأرأ
ل مجعٍة مجَّع هبا أوَّ   بأربعني؛ أل َّ اجلِعة ال تنعقد إالَّ  أ َّ  أي ،(ُجُمَعةي

 .امن أربعني مستوطنً  مجَّع بأقلَّ   بيَّ النَّ  أ َّ  كانوا أربعني، ومل يثبت  بُي النَّ 

َواَيَتاني )قال:  من حيث اشرتا، اجلامعة هلا، وفيها روايتا  من حيث اشرتا، العدد هكا  (،َوِفي الأعييدي ري

 وايتا .املقصود بالر  

 َوِلَ َعبأد  َوِلَ ُمَسافير  ـَوِلَ ََتيُ  الأ ) قال:
َرَأة  بل  ،اجلِعة املرأة ال جيب عليها أ  تصّل    أي أ َّ ، (ُجُمَعُة َعََل امأ

من رش، اجلِعة  وككلك املسافر؛ أل َّ  ،دهه مشغول  بخدمة سي  هر، وككلك العبد؛ ألنَّ الظُ  وز هلا أ  تصّل   جي

 االستيطا .

 رفو  الفرق بني املسافر واملقيم تع

 :هاا هكا حملُ جد   سنّشحها برسعةٍ  ور ثالثة  الدُ  عندنا

 .عندنا مسافر   -1

                                                 

 هككا فيام وصلني.( 1)
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 .وعندنا مقيم   -2

 .وعندنا مستوطن   -3

 سهل:نبدأ باأل

 ، أو فيها مقرُ وأبناء   إ  كا  له زوجة   ؛هي فيها زوجته وأبناؤتكي يف بلدته الَّ : فهو الَّ «املستوطن»ا أمَّ  -1

أو  ،أو ثالث    ، أ  يكو  للِرء زوجتاإالَّ  ، وطن  واحد  جل ليس له إالَّ الرَّ  ، ويف الغالب أ َّ إقامته إ  كا  أعزب  

ج يف  تزوَّ فلامَّ  ،املدينة ه كا  مستوطن  فإنَّ  مثل ما فعل عثام   ،وطن   سيكو  له بلدٍة فيها زوجة   ففي كل   ،أربع  

ام مدينة وإنَّ  -مدينة ليست بلًدا- «املستوطن»، إًاا «امستوطنً » :ىَِّ س  هكا ي   ،فأتمَّ  مستوطنًا ة  أعدَّ نفسه يف مكَّ  ة  مكَّ 

 .«مستوطنًا»: ىَِّ س  يكو  فيها زوجه وأهله ي  

 فر مطلًقا.ص بأي رخصة  من رخص السَّ يَخَّ  ِل «املستوطن»

 :: هو واحد  من اثنني«املسافر» -2

ل: وشهرين، وهو  ،شهر ؛ولو طال األمد ،ريق بني بلدتنيفر يف الطَّ السَّ  ]به[ ا أ  يكو  قد اشتدَّ إمَّ  األوَّ

 .«مسافًرا» :ىَِّ س  ينتقل بني البلدتني ي  

إاا  ،«مسافر»: ىَِّ س  ي  ف   ،اإلقامة، أو مل يعلم متى خيرج من حد   أقلَّ : من دخل بلًدا وجلس فيها ايناألمر الثَّ 

ا   »عِر يف  مثل ما جلس ابن    ًة ال يعلم كم سيِكثأو جلس مدَّ  ،اإلقامة من حد   جلس يف بلٍد أقلَّ  ب يج  ر   «أ ا 

 .«مسافر»: ىَِّ س  هكا ي   ،يقرص وجيِع ثالثة أشهرٍ 

 فر.ص بجميع رخص السَّ يَخَّ  «املسافر»

 اإلقامة. من حد   كي يعزم عىل املكث يف بلٍد أكثر  هو الَّ  «املقيم»، و«املقيم»ور: الث من الدُ وع الثَّ النَّ  -4

 ، وهو املكهب.امٍ من أربعة أيَّ  ، وقيل: أكثر  امٍ ا أربعة أيَّ هنَّ إاإلقامة هكا يختلف  فيه فقيل:  وحدُ 

ص برخص قرص، وال يرتخَّ يال جيِع وال  صالةً  وعّشين ىحديف بلٍد عازٍم عىل املكث فيها إ فِن جلس

 .وعّشين صالةً  ىحدفر إالسَّ 

ة مدَّ ف يف حتديد ر  العربة بالع  ين: )الد   يخ تقُي وقيل: اثنا عّش يوًما، وقيل: مخسة عّش يوًما، وقال الشَّ 

 اإلقامة(.

 هكا ي ر صحيٍح  ا،أو مسافرً  ،توطنًاا مساس إمَّ يخ، يقول: النَّ الشَّ  يخ فيقول: إ َّ اس يقرأ كالم الشَّ بعض النَّ 

 و  س   بل إ َّ  ،ما أحد قال هكا الكالم
ام يخ إنَّ هو كالم الشَّ  ،وسفر   ،واستيطا    ،إقامة   :ور ثالثة  الدُ   َّ عىل أ ي اإلمجاع  ق 
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سافر ا املق بني مسألتني: اجلِعة جتب عىل املستوطن فقط، أمَّ جيب أ  نفر   ،اإلقامة فقط هو يف قوله: حتديد حد  

 منهام. ولكن تصُح  ،واملقيم فال جتب عليهام

َها)يخ: يقول الشَّ  إاا  )َوَجَبتأ َعَليأهي(من املسافرين فقط، ومن حرضها من املسافرين  أي ،(َوَمنأ َحََضَ

(الة حرض الصَّ  َعَقَدتأ بيهي  ويكو  من العدد. أي )َوَجَبتأ َعَليأهي َوانأ

طيَها: الأَعَددُ ) قال: نأ رَشأ
ليل وهم أربعو ، ملا اكرنا الدَّ  ؛نيمن رش، اجلِعة العدد؛ أي عدد املصل   أي ،(َومي

تييطَانُ )، عليه قبل قليلٍ  سأ
 يف ه صىلَّ سافر ومل يثبت أنَّ   بيَّ النَّ   عىل املستوطنني؛ أل َّ إالَّ  ]...[وهكا بإمجاع  ،(َواِلي

 ه.وككلك يف حج   ،البتَّة سفره مجعةً 

َمامي )قال:  ُن اْلي اإلمام يف ه ال جيب إا  أنَّ  :ومشهور املكهب ،هناك روايتا  يف اشرتا، إا  اإلمام، (َوإيذأ

 صالة اجلِعة.

 بإا  اجلِعة إالَّ  ه ال تصُح أنَّ  :كي عليه الفتوى عند مشاخيناوهو الَّ  ،، إا  اإلمامااشرت :انيةواية الثَّ والر  

وخطب هبم أحدهم  ،وا اجلِعةفصلَّ  ،من أربعني شخًصا ا أكثر  امرًأ هو وأهله اهبوا يف بيٍت، وكانو فلو أ َّ  ،ماماإل

حيح دلياًل أكثره الشيخ وهو الصَّ  ،انيةواية الثَّ وهي الر  -من رش، اجلِعة  ؛ أل َّ صالهتم ي ر صحيحةٍ  فنقول: إ َّ 

 َِّ ، دو  فقط ِعةالة؛ صالة اجلة الصَّ إا  اإلمام رش،  لصحَّ  وي رهم أ َّ  ]...[، واملشايخ بعد إبراهيم  بن د حم

 صالة العيدين.

 هر. يف الظُ تنيكعتني اللَّ بدل  عن الرَّ  [امهنَّ أل تها؛لصحَّ ]رش،   (َوالأـُخطأَبَتاني )قال: 

 

َكاةُ قال: )  : الزَّ ُفوع   ؛الثَّاِني ، َوُمَزكًّى، َوَمدأ َلة  َعََل ُمَزكٍّ
َتمي َي ُمشأ ُل: الأ  ،َوهي ؛ اْلَوَّ

ُفوع  إيَليأهي َوُهَو ُكلُّ  ؛َزكِّيمُ ـَوَمدأ

، َمَلَك الأ  م  ُحرٍّ
لي اـُمسأ ًكا َتامًّ لأ

س  َوَمال  ، َمَل مي : الأـُمَزكَّى، َوََييُ  ِفي َنفأ ليم  ، الثَّاِني طأري َعََل ُكلِّ ُمسأ
ُس؛ َفَزَكاُة الأفي ا النَّفأ َأمَّ

َزُمُه َمُؤوَنُتُه، إيَذا مَ  ، َوَمنأ َتلأ
هي سي ري  َعنأ َنفأ

غي ََ أر  ، َلَك َذليَك َكبيري  َو نأ ََت
اًعا مي يق   ،َأوأ َدقييق   ،َأوأ ُبرٍّ  ،َأوأ َشعيري   ،ََ َأوأ  ،َأوأ َسوي

َتاُت  هي َما ُيقأ ، َوَمَع َعَدمي  .(َأقيطٍّ

 

 كاة. اين للعبادات وهو الزَّ وع الثَّ يخ يف النَّ بدأ الشَّ  

،كاة قال: من جتب عليه الزَّ أي ؛ (الأـُمَزكِّي)م عنه هو نتكلَّ  ن  ل م  يخ: أوَّ قال الشَّ  م  ُحرٍّ
لي  الكافر َوُهَو ُكلُّ ُمسأ

 ده.ه هو وماله كالمها ملك  لسي  كاة؛ ألنَّ ال جتب عليه الزَّ  ك  هبا، العبداخ  ؤ  ولكنَّه م   ،كاةال جتب عليه الزَّ 
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بن  وعِر   عن عّل  نعم هو ككلك، وقد ثبت  ،واملجانني ،كاةبيا  جتب عليهم الزَّ الص   مفهوم هكه اجلِلة أ َّ 

ي »قاال:  امأهنَّ  اب اخلطَّ   وَ مأ  أَ وا ِفي رُ اَتَّ
 «.اةُ كَ ا الزَّ لهَ كُ أأ  تَ ى َِل امَ تَ يَ الأ  الي

رضوا  –حابة ه أ  خيرج زكاة ماله منه؛ لقضاء الصَّ إاا كا  يِلك مااًل واملجنو  فيجب عىل وليُ  بُي فالصَّ 

 بكلك. -اهلل عليهم

لأكً )قال:  ا(َمَلَك الأـَمَل مي كاة، ومها: امللك واستقرار يخ يف اكر رشطني من رشو، وجوب الزَّ بدأ الشَّ  ،ا َتامًّ

 امللك.

فيه، وما معنى املال املِلوك   ه ال زكاة  املال إاا مل يكن مملوًكا فإنَّ  فإ َّ  (َمَلَك الأـَمَل ): ل وهوا األمر األوَّ أمَّ 

خص هكا ليس يف ملك الشَّ  ،ثهكأ  يكو  املال عند مور   بعد، مللكعليه ا ستقرَّ ، اماٍل مل يثبت امللك عليه أي كُل 

من  لف فإ َّ ، ولو كا  مريًضا عندما يكو  املال أ خك منه من باب السَّ كي مل يِت بعد  أو أخيه الَّ  ،ام يف ملك أبيهوإنَّ 

امللك منه عندما ينقل امللك  كي هو املصادرة، وهنا نقللف الَّ ة باملال العقوبة بأخك السَّ عيَّ باب العقوبات الّشَّ 

 فيه. انتقل امللك عنه يكو  ال زكاة     احلول بيومٍ ع به قبل حوالع به لغ ره يأخك املال فيتربَّ ويتربَّ 

ه ف  خص لكنَّ ترُص أحياًنا يكو  امللك للشَّ  ا،أي مستقر   )امللك تاًما(؛أ  يكو   بدَّ  اين: قالوا: الاألمر الثَّ 

 االك قالوا: )اهلبة قبل قبضها( إا القبض رش،  يف استقرار امللك، القبض أحياًنا يكو  رشطً  مثال ا،عليه ليس تام  

وهو  ؛، وأحياًنا يكو  القبض رشًطا الستقرار امللكف العقد باطل  ف إاا مل يتقابض يف الرصَّ للرصَّ  ،ة العقدلصحَّ 

 وما يف حكِها.  ،ةواهلديَّ  ،دقةوالصَّ  ،يف اهلبة

فيجوز  ه، بعد قبضه لملكه عىل هكا املال إالَّ  لكن ال يستقرُ  ،خٍص شيًئا فهو يف ملكهفأنت إاا وهبت لش

فلو قبضته  ،نخًل بالعالية ت عائشةَ  كنت قد نحلُ إِنِّ »: يق د  الص   مثل ما قال أبو بكرٍ  ؛جوع فيهللواهب الرُ 

 .فهو مل يستقرَّ  ،القبض جوع قبلفيجوز الرُ  ،هبتهيف فرجع  «ورث هو إلَّ »قال:  ثمَّ  ،«لازته

 س  امل راث قبل ق  إًاا اهلبة قبل قبضها مثل: 
ثه انتقل امللك مات مور   ثه ملَّامن مور   عنده م راث   شخص   ،ه  ِ 

 .(1). فلو قلت يف هكه احلالة: ال زكاة فيهوليس بكاملٍ  ،ه ناقص  ملك   لكنَّ  ،إليه

عىل استخراجه،  وأنت ي ر مستطيعٍ  ،أنكره ،دفجح ،ه لشخصٍ أعطيت   مثل: )املال املجحود( عندك مال  

 .فامللك ناقص   ،أنت متلكه لكن ليس يف يدك نعم

 اهلل فهو يف ملكك وقت ما يرسَّ  ،ة، وال تستطيع اسرتدادهبالقوَّ  مثله: )املال املغصوب( أخكه منك شخص  

 فيه. لكن ال زكاة   ، رجع لكس

                                                 

 هككا فيام وصلني.( 1)
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معرًسا هو فيه ملكك  أقرضت  ا كا  عىل معرٍس، املال إا -حيحوهو الصَّ -مثله عند بعض أهل العلم 

 .بال  ط  ، واملعرس ال ي  ه معرس  ملااا  ألنَّ  ه وقتام تشاء،ك ال تستطيع أ  تسرتدَّ لكنَّ 

 ق هبكه املسألة.ا تتعلَّ جد   كث رة   ور مثل املرسوق وي رها صور  وهككا الُص 

 .«لكاستقرار امل» :ىَِّ س  ي   ،«امامللك التَّ »: ىَِّ س  إًاا هكا ي  

 ،فرُص ، وبعضهم يقول: ما كِل فيه التَّ بعضهم يقول: ما اجتِع فيه امللك واليد هكه طريقة أيب حنيفة  

 .«رشح اخلرقيِّ »يف  ركُّش ين الزَّ يخ شِس الد  ه الشَّ مثل ما أقرَّ  ،وهو األقرب

: الأ )قال:   .(س  َوَمال  َوََييُ  ِفي َنفأ ) ،ىكَّ ز  كي ي  ء الَّ هو الّشَّ ، (ُمَزكَّىـالثَّاِني

َزُمُه َمُؤوَنُتُه، إي ) ثمَّ قال: ، َوَمنأ َتلأ
هي سي ري  َعنأ َنفأ

غي ََ م  َكبيري  َو
لي طأري َعََل ُكلِّ ُمسأ

ُس؛ َفَزَكاُة الأفي ا النَّفأ َذا َمَلَك َأمَّ

 (.َذليَك 

زكاة الفطر،  وهي زكاة البد ، وهي ،كاة وهي زكاة )النَّف س(ل من الزَّ وع األوَّ يخ يف اكر النَّ بدأ الشَّ 

(و طأري أو  ، واملراد بيومٍ يف حديث ابن عِر  ]كام[ أو يومني  عليها بيومٍ  مقدُ خترج ليلة العيد، وجيوز التَّ  )َزَكاُة الأفي

هر هر ناقًصا، ويكو  يومني إاا كا  الشَّ فيكو  يوًما إاا كا  الشَّ  اسع والعّشين جيوز إخراجها،بيومني؛ أي ليلة التَّ 

  يروب شِس اليوم الثَّ فِن حني ،اتام  
 
ء د   عّشين جاز إخراج زكاة الفطر.الاسع وليلة التَّ  امن والعّشين، وب 

طأري   إن شئت: أو أربعة   هلا ثلثة أوقات   وَزَكاُة الأفي

 وقت جواٍز. -1

 ووقت استحباٍب. -2

 ووقت وجوٍب. -3

 ووقت قضاء. -4

 .هكا وقت جوازٍ  ،اسع والعّشينامن والعّشين؛ يعني ليلة التَّ وقت اجلواز من يياب شِس اليوم الثَّ  -

من طلوع فجر يوم العيد هكا وقت  ]...[ووقت الوجوب يبدأ من طلوع شِس يوم العيد أو  -

 خص فلو مات قبله مل جيب عليه.عىل الشَّ  الوجوب، وهنا واجب  

 الة.عند اخلروج للصَّ  ووقت استحباٍب  -

 ،كي بعده من باب القضاءاين أو الَّ يف اليوم الثَّ ه يقضيها لك اليوم فإنَّ ووقت القضاء من ترك أداءها ا -

 ته. فتبقى يف امَّ 
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َزُمُه َمُؤوَنُتُه، إيَذا َمَلَك َذليَك()وهي واجبة   ، َوَمنأ َتلأ
هي سي ري  َعنأ َنفأ

غي ََ م  َكبيري  َو
لي إاا ملك   أي ،َعََل ُكلِّ ُمسأ

 مقدار زكاة الفطر الواجبة عليه.

أر  اجب يف زكاة الفطر فقال: هو أ  يكو  يخ مقدار الو الشَّ بنيَّ ثمَّ  نأ ََت
اًعا مي ََ ري  َأوأ )وهو األفضل  ()

َأوأ َشعي

 ح  طَّة قبل ط  ن  ( هو احل  واملراد بـ )الرب    (،ُبرٍّ 
يق  )ا ه  ن  يق  َأوأ َسوي

، و)سويقه( حينام يق هو دقيق الرب   وسَّ قيق والالدَّ  (،َأوأ َدقي

. قال: فهكه األمور التي خيرجوهنا من حديث كام حديث أيب سعيد اخلرضي  ،(قيطٍّ َأوأ أَ ) ،نةٍ ن هبيئٍة معيَّ ح  ط  ي  

هي ) َتاُت )هكه األمور فإنه خيرج  (َوَمَع َعَدمي ل عن ق  ت  ن  ه ال ي  أنَّ  :فِشهور املكهب ،وي ر الك ،خنكاألرز والدُ ( َما ُيقأ

 ا.ه  د  ق   عند ف  إالَّ  وابن عِر   األمور املككورة يف حديث أيب سعيدٍ 

فإاا كا  األصلح للفق ر ي ر  ،ه خيتار األصلح للفق رتي عليها الفتوى: أنَّ والَّ  ،انية من الكهبواية الثَّ والر  

خص ال الشَّ  ىل واألحو، أ َّ و  كي عليه الفتوى، ولكن األ  ار إليه، وهو الَّ ص  ه ي  هكه األمور املككورة يف احلديث فإنَّ 

 هأ  عَ ا ِفي هَ ُج ري خأ أُ  ُت نأ  كُ َم  كَ ِلَّ ا إي هَ ُج ري خأ  أُ َل ا فَ نَ ا أَ مَّ )أَ : ولكلك قال أبو سعيدٍ ؛ ص   ما جاء يف النَّ ج إالَّ ر  خي   
 ،( يِّ بي النَّ  دي

ا(، وال شكَّ ج إمَّ ر  خ  ي  ف   ر  ُ أنَّ  ا )مت  ًرا أ و  ب  ، واختلف هل األفضل ام أفضل  أهنَّ  ِر ال شكَّ والتَّ  ه أفضل من األرز، الرب 

  ِر أم الربُ التَّ 

 

َواع  ـَوالأ  َبَعُة َأنأ َن الأ  :َمُل َأرأ بيُل ـمي َي اْلي ؛ َوهي َعامي نأ ََبييَمةي اْلَنأ
ائيَمةي مي  السَّ

بيلي  ،َوالأَبَقرُ  ،َملي َن اْلي ي ََخأس  مي َوالأَغنَُم، َففي

ُ  بينأُت َُمَاض  إي،َى  يَن َفَتجي ي ، إي،َى ََخأس  َوعيَشأ ، َوِفي ُكلِّ ََخأس  َشاة  َي بينأُت َشاة 
تًّا َوَثَلثي

ََخأس  َوَثَلثيَي، َفإيَذا َبَلَغتأ سي

ُ  فييَها َجَذَعة   تَِّي َفتَجي
َدى َوسي ، ُثمَّ إي،َى إيحأ ة  قَّ

َبعيَي حي تٍّ َوَأرأ
، ُثمَّ إي،َى سي تٍّ َوَسبأعييَ َلُبون 

[ إي،َى سي ،  ]ُثمَّ نََتا َلُبون  ُ  ابأ َفَتجي

سأ 
َدى َوتي َبعيَي بي ُثمَّ إي،َى إيحأ ، ُثمَّ ِفي ُكلِّ َأرأ  َلُبون 

ُ  َثَلُث َبنَاتي يَن َفَتجي ي َدى َوعيَشأ  َوإيحأ
َئة  َتاني إي،َى مي قَّ ُ  حي نأُت عيَي َفَتجي

َبعيَي  ، َوِفي ُكلِّ َأرأ َي َتبييع  َأوأ َتبييَعة 
، َوِفي الأَبَقري ِفي ُكلِّ َثَلثي ة  قَّ َي حي ، َوِفي ُكلِّ ََخأسي َبعيَي َشاة  مُ َلُبون  ، َوِفي الأَغنَمي ِفي اْلَرأ نَّة 

 ،سي

يَن َشاَتاني  ي َدى َوعيَشأ  َوإيحأ
َئة  َئة  َشاة   ،إي،َى مي ، ُثمَّ ِفي ُكلِّ مي

َياه  َدة  َثَلُث شي ي َوَواحي َئَتيأ
 .(إي،َى مي

 

ل م (، :جتب فيه من زكاة األموال اقال: أوَّ ائيَمةي ائِة ه )السَّ (ي واملراد بالسَّ َعامي تي ترعى أكثر الَّ  )ََبييَمةي اْلَنأ

 .كاةفال جتب فيها الزَّ  ،ا ال تكو  سائِةً احلول فإهنَّ  ى أكثر  ع  ر  فإ  كانت ال ت   ،احلول

 اكر اإلبل والبقر والغنم وهي معروفة   ؛منها كاة، وما جيب يف كل  يخ يف اكر األنصبة يف الزَّ بدأ الشَّ ثمَّ 

 ألجل الوقت. وبني    واضح  يخ ، وكالم الشَّ ومشهورة  
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َ قال: ) ، َوِفي مي َواْلأ ثأَقال  ُف مي صأ
ُ  فييَها ني ثأَقاِلً، َفَيجي يَن مي ي ُ  ِفي ُكلِّ عيَشأ ُة، َفَتجي ضَّ َهُ  َوالأفي َي الذَّ َمُن؛ َوهي َئتَيأ ثأ

مَ  َسُة َدَراهي َهم  ََخأ رأ
 .(دي

 

، واملراد هبامومه ؛ن  ي  قد  يخ يف اكر زكاة النَّ رشع الشَّ  ، وكُل  :ا األ ث ام    ة  ضَّ
ف  ال  ب  و  ه  ا يتعامل ما كا  ثِنًا ممَّ  الكَّ

 .وسأاكرها عىل سبيل اإلمجال بعد قليلٍ  ،ونحوها ،اة يف زماننقديَّ نَّ ال األوراقك ؛اسبه النَّ 

َ )قال:  ، ففي زما  املؤل   ؛(ثأَمنُ َواْلأ ة  ضَّ
ف  ال  ب  و  ه    اس يتعاملو  بأي  مل يكن النَّ ف وبعده وقبله مها الكَّ

ٍ
يشء

 . أو قبله بيس رٍ  ،ت األثام  يف زمانناام تغ رَّ وإنَّ  ،ةب والفضَّ ه   بالكَّ من األثام  إالَّ 

ثأَقاِلً )قال:  يَن مي ي ُ  ِفي ُكلِّ عيَشأ ثأَقال  ) ،هبمن الكَّ  (َفَتجي ُف مي صأ
ُ  فييَها ني  يف كل  »قال:   بُي النَّ  ،(َفيَجي

وعّشين  اومخًس  اٍت جرام ةينار يز  تقريًبا أربع، والد  اعّشين دينارً  ، فاملراد بـ )مثقال( أي«كاةالزَّ  عّشين مثقااًل 

إاا ملك  وثامنني، يف عّشين تصبح مخسةً  اوربعً  هب؛ يعني إاا رضبت أربعةً صاب ملن يِلك الكَّ فيكو  الن   ،باملائة

م قس    قسِة أربعني،ّش  ا، وهي ربع الع  زكاهت    ج  ر  جيب عليه أ  خي   ه هب فإنَّ وثامنني جراًما من الكَّ  خص مخسةً الشَّ 

الٍ  ث ق  ف  م  ص 
إاا كا  يتجاوز  مبلٍغ من اهٍب  ، ففي أي  عّشين قسِة أربعني تصبح كم  نصف؛ ولكلك قال: هي ن 

 فيه الزكاة. وثامنني جراًما بوقتنا فإ َّ  مخسةً 

َهم  )قال:  رأ
َئَتيأ دي

 ع  رهم ي  ، والد  درهمٍ  ، فنصابه مئتاةهو ما كا  من الفضَّ  هم:ر  الد   ،(َوِفي مي
 نا،بِيزا  وقت ل  اد 

صاب عِوًما تقريًبا؛ يعني ثالثة وربع تقريًبا يطلع، فالن   اوتسعني جرامً  ومخسةً  ئةٍ ادل مخس  مع  صاب ي  الن  

 ة.هكا هو نصاب الفض   ،ةمن الفضَّ  اوتسعني جرامً  ومخسةً  ئة جرامٍ م هو يطلع مخس

 الفقهاء يقولو :  تي نتعامل هبا فإ َّ ة الَّ قديَّ وراق النَّ األجارية أو األوراق أصاًل وراق الت  سبة لألبالن  

 ِ  يف الثَّ  ما  أظهر  ا يف هكا الزَّ بل إهنَّ  ا،ا أصبحت أثامنً ة؛ ألهنَّ لفضَّ اب وه  ة  بالكَّ ق  هي ملح  
 يَّ ن 
ب ه  من الكَّ  ة 

 ة.هب والفضَّ ى هبا الكَّ رت   ش  ي   ،ةهب والفضَّ ِن للكَّ ة، أصبحت هي الثَّ والفضَّ 

 ومخسةٍ  ئةٍ م أو من مخس ،به  من الكَّ  اوثامنني جرامً  من مخسةٍ  ا باألقل  ر نصاهب  دَّ ق  ة ي  قديَّ هكه األوراق النَّ 

 ،ئتي ريالٍ اًل بِام مثهب هكه األيَّ ، فجرام الكَّ ر بدياًل دَّ ق  ي  من هكين االثنني  ما هو األقُل  ة،من الفضَّ  اوتسعني جرامً 

تقريًبا  ئة يف سبع رياالٍت م ة ست  للفضَّ  رت  ظ، وإاا ناألفً  عّش    وثامنني تقريًبا سبعة   ئتني يف مخسةٍ م فإاا رضبت  

ة ، سبعة يف ستَّ رياالٍت  ةة بسبعللفضَّ  ئة جرامٍ م ينا نقول: ست  ل  خ   ،وتسعني ئة ومخسةٍ م للخِس ئةٍ م سنقول: ست

 .أربعة آالف
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 ومخسةً  ئةٍ م ادل مخسع  أو ما ي   ،سعودي   آالف ريالٍ  ، فِن ملك أربعة  صاب انآ  أربعة آالٍف إًاا الن  

 .كاةففيها الزَّ  تالِ  عِلٍة من الع   بأي   ةٍ وتسعني جرام فضَّ 

  قسِة أربعني.ّش  ربع الع   ج  ر  خي    ،تي نتعامل هباة الَّ قديَّ يف األوراق النَّ  ابصهكا هو الن  

 

َكازي وَ قال: ) ني الأ -ِفي الرِّ يَّةي ـَدفأ
لي  . (ُخُمُس ـالأ  -َجاهي

 

، أي خي    س   ِ ، فيه اخل  
يَّة 
ل  ف ن  اجل  اه   وهو د 

از  ك  ه  فإنَّ ز، وإالَّ وُ ج  من باب التَّ  ه زكاة  نَّ : إه قيل؛ ألنَّ ه  س  مخ    ج  ر  الر 

،يف   ام هو زكاًة، وإنَّ  ليس  كاة.مرصف الزَّ  ف  رص   ما ي   ؛ مرصف الفيء،والك مرصفه ء 

 

 .(َوُعُروُض التَِّجاَرةي إيَذا َبَلَغتأ قييَمُتَها نيَصاًباقال: )

 

 فيها رشطان:  َد جي تي وُ ُعُروُض التَِّجاَرةي هي الَّ 

 ة.يَّ من الن  فيها  بدَّ  ال]أي[  ؛جارةهبا الت   ي  و  ا ن  : أهنَّ ل، األوَّ الّشَّ 

ِ  : أهنَّ اين، الثَّ والّشَّ   :جارة يكون ِف حالتيوعمل التِّ جارة، هبا عِل الت   ل  ا ع 

 .جارة بّشائهاك فيكو  عِل الت  ِلُ ا عند التَّ إمَّ  -1

 وم وعرضها للبيع.ك فيكو  بالسَّ ِلُ أو بعد التَّ  -2

 إًذا ُعُروُض التَِّجاَرةي ما وجد فيها أمران: 

 .جارة وهكا سهل  ة الت  نيَّ  -

  ؛ها بعِل جتارةٍ ك  بأ  يتِلَّ  ؛كِلُ ا عند التَّ جارة إمَّ جارة، املراد بعِل الت  ت  اين: عِل الاألمر الثَّ  -
ٍ
، ببيٍع ورشاء

 
ٍ
 وم.بالسَّ  ]...[بأ  أقوم  ؛جارة بعد الكجارة، أو يكو  عِل الت  هكا عِل الت   ،ملكت هكا الكأس بّشاء

أو  جاءته هببةٍ - ك مل تكن بتجارةٍ ِلُ تَّ وقت ال خص إاا ملك عروًضا من ي ر جتارةٍ الشَّ  ينبني عىل الك: أ َّ 

 يقول بكم  يعرضها للبيع. ،ومها للسَّ وهو أ  يعرض   ؛اينق األمر الثَّ  إاا حتقَّ إالَّ  ؛ا عروض جتارةٍ فإهنَّ  -بِ راٍث 

جارة من عِل الت   بدَّ  ال ؛جارة نقول: ال يكتفي بكلكة، ونوى هبا الت  جاءته هديَّ  -مثاًل –شخًصا  فلو أ َّ 

 ،ها للبيعى تعرض  ها حتَّ بيع   فيها وإ  نويت   فنقول: هكه ال زكاة   ،ولةمن الدَّ  حة  ن  م   رض  ى تعرضها للبيع، جاءته أحتَّ 
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 فإ َّ أو تسومها عىل النَّ  ]...[
ٍ
جارة عِل الت   اس كم تسوى  لكن لو دخلت هكه األرض بِلكك ببيٍع ورشاء

 ة.يَّ ل مع الن  يف األوَّ  موجود  

ارة يَّ هكه السَّ  ملااا اشرتيت   ية،ن  ه اشرتاها بقصد الق  لكنَّ  ،للعِل]ليس[ ، اشرتى عروًضا بتجارةٍ امرًأ  لو أ َّ 

 فيها. إًاا ال زكاة   ، مل أقصد بيعها،ارةيَّ ستخدم السَّ ، أو أالبيت أسكنالبيت  قال: لكي  ]هكا[ أو

ل ، األوَّ الّشَّ  ؛ أل َّ    اط  ق الّشَّ  أ  يتحقَّ  بدَّ  ال ،ا للبيعه  ض  ر  ع   ؛ةيَّ كاة  إاا نوى وأضاف للن  متى جتب الزَّ 

 معها بالعِل. أ  يأيت   بدَّ  نية، إاا نوى ال، أصبحت عرض ق  ألغي وقتها

 كاة؛ ملااا تي جتب فيها الزَّ جارة الَّ إًاا جيب أ  نعرف ما هي عروض الت  

 ا ه  ك  ك حال متلُ ت  ا  وما نيَّ ه  ت  ك  كيف متلَّ  :  نقولهل فيها زكاة   اس يقول: عندي أرض  من النَّ  اكث رً  أل َّ 

ة وقد هب والفضَّ من الكَّ  صاب يقول: األقُل املقدار بالن   (،َوُعُروُض التَِّجاَرةي إيَذا َبَلَغتأ قييَمُتَها نيَصاًبا)قال: 

 سبق تقديرمها.

 

أر  ُيَكاُل َوُيدَّ ـَوالأ ) قال: ضي ِفي ُكلِّ َح ٍّ َوََت َن اْلَرأ
ُج مي ُسق  َخاري َسَة َأوأ ُط النَِّصاُب ِفي ، َخُر إيَذا َبَلَغ ََخأ َ ََ َوُيشأ

ضي  َن اْلَرأ
جي مي ي الأـَخاري ُل ِفي َغريأ ، َوالأـَحوأ  .(الأُكلِّ

 

ض  من احلبوب والث  ـال    ن  األ ر 
ج  م  ار   ِر وما يف حكِه؛ أل َّ امر كالتَّ وي رها، والث   امر، وهي احلبوب كالرب   خ 

ا ل  هكه جيب فيها الزَّ  ،فيها واخلرضوات هكه ال زكاة   الفواكه   ، ت ك  ر  خ  دَّ ت  ال  و  ة بَّ ح  ـاع بال  ب  ا ال ت  ؛ ألهنَّ كاة إاا كانت ت ك 

ر بأ  جت    خ   .عٍ د  و  ت  س  ر أو م  د  ي  ل يف الب  ع  مثل الفواكه، وت دَّ

ُسق  )قال:  َسَة َأوأ ة   ،(إيَذا َبَلَغت ََخأ س   هكا هو نصاهبا مخ  س   س   ا أ  تكو إمَّ  ]هي[، وٍق أ و 
ِ   ت  ي  ق   ت  ي  ق  أو س   ،ةٍ ن  ؤ  ب

 قيا.فيختلف احلال بناًء عىل نوع الُس  ٍة،ن  ؤ  بغ ر م  

، َوالأ ) قال: ُط النَِّصاُب ِفي الأُكلِّ َ ََ ي الأ ـَوُيشأ ُل ِفي َغريأ ضي ـَحوأ َن اْلَرأ
جي مي  .(َخاري

اب  رش،  يف كل     الن ص 
ٍ
ل   مقدار الن  ، وبنيَّ األموال بال استثناء ل  إالَّ ـ، أيًضا ال  رت   ش  وي   ،صاب يف ك  و   يف ح 

ض  ـال   ن  األ ر 
ج  م  ار   ،  رت   ش  فال ي   [141األنعام: ]ژ  ۇ   ۇ ڭ ڭ ژكاة عند احلصاد: ه جيب إخراج الزَّ فإنَّ  ؛خ 

 .فعُي احكاه الشَّ  ؛طبًعا املراد بـ )احلول( احلول القِري بإمجاع أهل العِل فيه حوال  احلول،
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افيُع؛ َفُهَو َربُّ الأ قال: )  ا الدَّ ُث: َوَأمَّ
يُلُه بيالنِّيَّةي ـالثَّالي

 َأوأ َوكي
 .(َملي

 

اف ع-كاة كي يبدل الزَّ الَّ  يقول: إ َّ  ُب ال   -هو الدَّ ، هو الَّ ـجيب أ  يكو  هو ر  ل  فلو  ،كاةج الزَّ ر  كي خي   ام 

، إاا و   و  إالَّ  ه مل تصحَّ أخرجها ي ر   يل ه 
ل  ك  ه ل  ك  و  أو ي   املال   ل  باا ؛ بّش، أ  ينوي  ُح صه يكاة فإنَّ عنه الزَّ  ج  ر  أحًدا أ  خي    كَّ

 .ه يف هكه احلالة تصُح فإنَّ  مةً ة متقد  يَّ كاة، وإ  كانت الن  لتك بإخراج الزَّ اوك يقول: نويت  

ُ أم   كاة عنج الزَّ ر  اس قد خي   بعض النَّ  وبناًء عىل الك فإ َّ  ّل  عىل قول وجوب - اهٍب  ه إاا كا  عندها ح 

أو أهلك  ،كأو أم   ،زوجتك ،، ما جيب، جيب أ  يستأاهنامن ي ر علِها أو إاهنا نقول: ما يصُح  -ّل   كاة يف احل  الزَّ 

 وهككا.

 

ا الأ قال: )  ابيُع: َوَأمَّ نَاف  ـوالرَّ َأ َيُة َأ
؛ َفُهُم الثََّمني ُفوُع إيَليأهي لوَن َعَليأَها، ـ؛ الأُفَقَراُء، َوالأ َمدأ

َمَساكيُي، َوالأَعامي

بييلي ـَوالأ  ُن السَّ ُموَن، َوِفي َسبييلي اهللي، َوابأ ، َوالأَغاري َقابي ، َوِفي الرِّ  .(ُمَؤلََّفُة ُقُلوَُبُمأ

 

ي ة، بيَّن  الزَّ  من يستحُق يخ ]يف بيا [ رشع الشَّ 
ن  ام  م  ثَّ  ڻ ڻ ژيف كتابه، قال:   م اهلله  كاة قالوا: ه 

 [.٦0وبة: التَّ ] ژ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ

كني، احاجًة من املس الفقراء أشدُ  والفرق بني الفقراء واملساكني أ َّ ، (الأُفَقَراُء، َوالأـَمَساكييُ ) ل:اْلوَّ 

جد عنده نقص  يف واحٍد من عندهم نقص  يف واحٍد من األمور اخلِسة، من و د  ج  كني هم من و  اوالفقراء واملس

 األمور اخلِسة ما هي  قالوا: ،أو مسكنته ،ا لفقرهإمَّ  ؛كاةا للزَّ ه يكو  مستحق  هكه األمور اخلِسة فإنَّ 

 .كاة ما يكفي طعامه ورشابه سنًة كاملةً ى من الزَّ ط  ع  ي  ف   ،أ  يكو  عنده نقص  يف طعامه ورشابه اًل:أوَّ 

 ، هو وأهله.كاة ما يكفي لباسه سنًة كاملةً ى من الزَّ ط  ع  ي  ف   ،قص  يف ملبسهأ  يكو  عنده ن اين:األمر الثَّ 

 ت  و  س  والفقهاء قدياًم كانوا يقولو : ك  
 
  :ني 

ٍ
 .وكسوة صيٍف  ،كسوة شتاء

اختلفت  ، انآ أحسن وأقوى لل، أقِشة أوَّ  أصبحت األقِشة ي ر أقِشة أوَّ ما  تغ رَّ يف احلقيقة الزَّ 

 .برسعةٍ  ]...[األقِشة 

ا  عنده نقص  يف مسكنه فيأخك له كا  عنده نقص  يف مسكنه، والفقهاء يقولو : من ك ن  م   :الثالثَّ  ]األمر[

ِ  ظ  ن  ي   وعىل األقل   ،ه  ل  ث  بيٍت يسكنه م   -أي إجيار- اءر  ك   كي يسكنو  فيه ما هو البيت الَّ  ،ه  ت  ه، وقراب  ر إلخوانه وأبناء ع
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 ة سنةٍ مدَّ  ر له بيت  ج  أ  ت  س  ي  ف   ،منه ر له بأقلَّ ج  أ  ت  س  ويِكن أ  ي   ا،كب رً  مثل بيتهم، ولو كا  كاة بيت  ر له من الزَّ ج  أ  ت  س  وي  

 الث.كاة هكا الثَّ من الزَّ 

كاملهر أو  ؛واجالزَّ  ة  ن  ؤ  كاة م  ى من الزَّ ط  ع  ي  ف   ،واجواج ومل يستطيع الزَّ من كا  حمتاًجا للزَّ  ابع:الرَّ ]األمر[ 

 ابع.هكا الرَّ  ،وقول: إجيار البيت وما يف حكِه ،تأسيس البيت وما فيه

واألزما ،  ،والبلدا  ،وهكه خيتلف باختالف األعراف ،ات احلياةما كا  من رضوريَّ  اخلامس:]األمر[ 

ا ألجل العالج، وأمَّ  كاةى من الزَّ ط  ع  ؛ ولكلك الفقهاء يقولو : ال ي  ابق قدياًم كا  العالج ]مظنوًنا[ما  السَّ ففي الزَّ 

كاة ل الزَّ كه جيوز ب؛ فلكلك أفتى أهل العلم املعارصو  بأنَّ هنجاح ن  عىل الظَّ  ا زماننا هكا فأصبح العالج يالبً يف

 فليس واجًبا. حسينُي ا التَّ أمَّ  ا،أو رضوري   للِريض إاا كا  العالج حاجي ا

 وهناك أشياء أخرى ختتلف. إًاا هكه مخسة أمورٍ 

آبائنا إىل قبل يِكن  مع أ َّ  ،ٍف مكي  ال أ  يعيش ب خصال يِكن للشَّ  -اًل مث–انآ  مثاًل يف زماننا هكا 

ه ]ألجل ه جيوز إعطاءلكن اختلف احلال انآ ؛ ولكلك أفتى املشايخ أنَّ  ،ف  من عنده مكي   قليل   ثالثني أربعني سنةً 

خص من حيوز إعطاء الشَّ  ،الجةثَّ ف والاس حمتاجو  للِكي  النَّ  البالد أ َّ  ههك [يف]فنا نحن ر  باعتبار ع   املكي ف[

 .ات ختتلفوريَّ فقاعدة الرضَّ  ،اتوريَّ ا أصبحت من الرضَّ ف؛ ألهنَّ الجة واملكي  كاة للثَّ الزَّ 

[  هنقص] ن  م  كه مخسة أموٍر إًاا ه  كا  فق ًرا أو مسكينًا.منها يشء 

لوَن َعَليأَها)قال:  -
كاة ورصفها مًعا، يف املال يف حتصيل الزَّ اًبا عن بيت وَّ كين يكونو  ن  هم الَّ ، (َوالأَعامي

ات اجلِعيَّ  ات، فإ َّ أي اجلِعيَّ  (العاملني عليهااكني، وليس املراد بـ)ورصفها للِس ،نيكاة من الباالحتصيل الزَّ 

 األمر. العامل من رشطه أ  يكو  نائًبا عن ويل   ،هم وكالء   ،ة ليس من العاملنياخل ريَّ 

 ا منها:جد   كث رة   ب عىل الك مسائل  ويرتتَّ 

 ال جيوز هلم األخك منها. بينام أولئك وكالء   ،كاةالعامل جيوز له أ  يأخك من الزَّ  أ َّ  -1

كاة يف يد ل، بينام إاا تلفت الزَّ اة البابرأت امَّ  الزكاة إاا تلفت يف يد العامل من ي ر تفريطٍ  من الك أ َّ  -2

، ه وكيل  ج بدله؛ ألنَّ ر  ل أ  خي   اجيب عىل البا -طبًعا منه من ي ر تفريط-ات ومنها اجلِعيَّ  ؛الوكيل

 كليف.ختتلف باختالف التَّ  كث رة   أحكام   ]فهناك[

 كاة بِقدار األجرة.ه جيوز هلم أخك الزَّ ( عرفنا أنَّ اإًاا )العامل عليه
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ةِ  ـال  بواملراد  ،(َوالأـُمَؤلََّفُة ُقُلوَُبُمأ )الث: األمر الثَّ  ف  لَّ ل وهب  م  من كا  ك ؤ  كأ  يكو  رئيس  ؛ب ًرا يف قومهق 

فيجوز  ،كاخلوارج وي رهم ؛كين يعتدو  عىل املسلِنيعش رٍة أو أم ر بلدٍة من ي ر املسلِني، أو من املسلِني الَّ 

 م.هبأو لتأليف قلو ،همرشَّ  هم، أو لتأليف قلوهبم، جيوز لكف  رشَّ  ا لكف  كاة إمَّ هم من الزَّ ؤإعطا

َقابي )قال:  ما  ،هكا ليس رقاًبا ،عليه قصاص   ن  قاب م  ى رقاب  فتعتق، وليس املراد بالر  رت   ش    ت  بأ ،(َوِفي الرِّ

اهكا صلح   ،كاةى من الزَّ ط  ع  ي    اء.قَّ ر  قاب األ  املقصود بالر   ، وأمَّ

ب ق  بل الر  س  ع ألغى مجيع  والّشَّ   ،ق  قها، وي ر الك ألغى مجيع سبل الر  ب فقط وضيَّ  ثالثة أسباٍ إالَّ  ق  ومل ي 

يعني قبل - ؛ ولكلك من الفقهاء يف القر  العارش اهلجري  فأوجب اإلعتاق يف قضايا كث رةٍ  ،يف اإلعتاق ع  س  و  بل أ  

ه د يف عرصنا رقيق  سبب رق  وج  يقول: ال ي   (1)[ياهليتِ حجرٍ وهو ]ابن  -ق  حدة فتقول: امنعوا الر  األمم املتَّ  أ  تأيت  

ال  قَّ الر    َّ أل ؛ما يف الك الزَّ  ق  ه ال جيوز رشاء الر  ولكلك كا  يفتي بعض العلامء أنَّ  ام هم مرسقو ؛، وإنَّ رشعي  

 فقط يقول:  ةٍ رشعيَّ   ثالث أسباٍب جيوز إالَّ 

 ني.رشعي   توالد من أرقَّاء -1

منقطع ملك  ئة سنةٍ م وأربع وهكا انقطع أصاًل من ألٍف  ،ةاين: ما كا  من ملك اجلاهليَّ األمر الثَّ  -2

 ة.اهليَّ اجل

ب  األمر الثَّ  -3  :ما بني ثالثة أشياء   ار يخ رَّ  ي الكفَّ ، وسبار من ي ر العربالكفَّ  ي  الث: ما كا  من س 

.ا من  فإمَّ  -  ا بعد 

 ا فداًء.وإمَّ  -

 س  لإلمام أ  ي  وجيوز  -
،رت    وليس طريًقا واحًدا. ،فهو من باب اخليار قَّ

ُمونَ )قال:   نوعا : ، (َوالأَغاري

ى ط  ع  ي  ف   ،اأو بلدتني، ولو كا  يني   ،أو بني أرستني ،كأ  يغرم إلصالح بني قبيلتني ؛ي رهيارم  ملصلحة  -

 ح.صالكاة ما يرمه لإلمن الزَّ 

ا يأكل، أو يّشب جيد م ل  الج  يكو  ر   ،له كي يقرتض ألمٍر حاجي  وهو الَّ  ؛والغارم ملصلحة نفسه -

 ا، أمَّ كي اقرتضه ألجل أمٍر حاجي  كاة ألجل سداد دينه الَّ ى من الزَّ ط  ع  فنقول: جيوز أ  ي   فيقرتض ألجل الك،

                                                 

 وحده، وإ  فهي فيام وصلني: )باحلجر اهليكّل(، فاجتهدت  يف أقرب ما يشاهبها من أسامء العلامء فقلت: )ابن حجر اهليتِي( فإ  كا  صواًبا فِن اهلل( 1)

يطا ، وأستغفر اهلل وأتوب إليه.  كا  خطًأ فِن ي ومن الشَّ
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  خ  كي اقرتض ألجل أ  يتاجر ف  الَّ 
كاة؛ ى من الزَّ ط  ع  نقول: ال ي   ،ى ويسافركي اقرتض ألجل يكهب ويتِشَّ أو الَّ  ،رس 

 هكا قيد احلنابلة. ،ه ليس ألمر احلاجةألنَّ 

 ل  وي   ،وهم املجاهدو ، (َوِفي َسبييلي اهلل)يقول: 
ه أو يعتِر؛ حلديث ابن فرض   من مل حيجَّ  (ِفي َسبييلي اهلل)و  ق  ح 

ى من ط  ع  والعِرة ي   وهو عاجز  عن احلج   أو يعتِر   مل حيجَّ  ن  ى م  ط  ع  ي  ف   ،«اهلل يلي بي  َس ِفي  جُّ َح ـالأ »ه قال: أنَّ   اسٍ عبَّ 

 به ويعتِر. كاة ما حيُج الزَّ 

بييلي )قال:  ُن السَّ أو ما  ،إىل بلده ه  دَّ ر  ي      أل    ى ما يكفيهط  ع  ي  ا يف بلده، ف  ع عن أهله ولو يني  وهو املنقط(، َوابأ

 كاة ما يكهب هبا ثمَّ ى من الزَّ ط  ع  ي  عىل البلدة األخرى فيقتىض ف   ]...[قد يكو   ،يكفيه للوصول إىل بلغته ورجوعه

 يرجع.  

 

يٍّ قال: )
ُعَها إي،َى َغني ج  ، َعُموَديأ َنَس    َوِلَ ، َوِلَ ََيُوُز َدفأ م  ، َوِلَ َزوأ مأ َوِلَ َبنيي َهاشي يهي

ي   ، ، َوَِل َمَوالي َوِفي َقري

َزُمُه َمُؤوَنُتهُ  َلف   يَوَبني ، َتلأ  .(الأـُمطَّلي ي خي

 

يٍّ )الزكاة 
ُعَها إي،َى َغني ن ى، (ِلَ ََيُوُز َدفأ  نوعا :  والغ 

 ب.صاوهو ملك الن   ؛كاةلزَّ ل ب  ى موج  نً ي   -

لألمور  [اخص ]واجدً وهو أ  يكو  الشَّ  ،وهو ما اكرت لكم قبل قليلٍ  كاة؛ى يِنع استحقاق الزَّ نً وي   -

 وجة وهككا.كنى، والزَّ عام، والُس : الطَّ تي اكرناها قبل قليلٍ الَّ اخلِسة 

 ،ريالٍ  ألف   ه زكاةً فيخرج من جيب ؛اينا باملعنى الثَّ ل وليس يني  ا باملعنى األوَّ خص أحياًنا يكو  يني  فالشَّ 

 .(1)أربعني ألف ريالٍ  ويأخك من إخوانه املسلِني زكاةً 

  ج زكاةً ر  خ  كاة ما أ  لزَّ ل اس يقول: أنا مستحق  بعض النَّ 

ب ك  ى نوعا : ن  ال، الغ   كم  "ألف"ما عندها أهل تدفع ألف،  ،مهر زوجةٍ  اوتأخك أربعني ألفً  ،األفً  ل زكاةً قد ت 

 ]طالب: عّشو  ألًفا[  املال زكاته  كم عندنا من

                                                 

ه ما بعده، ثمَّ إ َّ األلف ريال )أربعني ألفا( هي قيِة زكاة أمواهلم هي قيِة زكاة مالك، ثمَّ تأخك من إخوانك (ألف ريال)رج أنَّك خت :املقصود( 1) ، ويفرس 

كاة فيهاوعّشو  ريااًل( سة  يِته: )مخأي ما ق ،(ريالٍ  ألف   ل أ  يكو  املقصود: )خترج زكاة  ق  ع  وحدها ال زكاة فيها، فال ي   ، ثمَّ تأخك زكاة ، وهو مقدار الزَّ

كاة فيهاألف رياٍل() :أي ما قيِته، اأربعني ألفً  وتيَّة فأراجع كالم الشيخ  ،، وهو مقدار الزَّ واهلل أعلم ونسبة العلم إليه  -اهللحفظه –وليس عندي املادة الصَّ

 .أسلم
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 حياته، يريد أ  وسينظر يغ ر   ،انآ  ارةً األربعني سيشرتي هبا سيَّ  ههك ، ولكنَّ ا  ألفً وا أربعنعند ،ال يخ:الشَّ 

أربعني أو مخسني  و ِسلاملك ك أو إخوان  أو قريب   ، ويعطيك فال   (1)زكاهتا ألف ريال ]...[ج، نقول: أخرج يتزوَّ 

 .ني أو سبعنيأو ست   ،كقيِة زواج  

 .تي اكرناها قبل قليلٍ ن الَّ يل وتأخك العّشكتب قد ،كاة وأخكهال الزَّ كإًاا ال تالزم بني ب

رفني، ه من الطَّ أو أجداد   ،هأو أمَّ  ،هاأب ؛أصوله خص أ  يعطي  ما جيوز للشَّ ، (َوِلَ َعُموَديأ َنَس ) قال:ثمَّ 

 ع  ما جيوز له أ  ي  
كانوا  ، سواءً أو أبناء بطنٍ  ،ٍب ل  ص   سواًء كانوا أبناء   ؛هئلكرامتهم، وال ألبنا ؛كاة مطلًقاهم من الزَّ ي  ط 

 هم من الك.ؤهم ال جيوز إعطاكلُ  ،أو أبناء بناته ،ناء أبنائهمن أب

ج  ) قال: خص إاا الشَّ  كاة؛ أل َّ وج من الزَّ وجة وال الزَّ ه ال جيوز إعطاء الزَّ أنَّ  :هكا مشهور املكهب، (َوِلَ َزوأ

 ههك وجة إاا أعطت زوجها فإ َّ فقة، والزَّ عليه فيكو  قد أسقط عن نفسه بعض النَّ  اأعطى زوجته جيب نفقته

 .ليها فتكو  قد انتفعتع انفقهيكاة سالزَّ 

 ٍة عن نفسه.مَّ ك  ِ  ـل   وال فيه دفع  ]...[ فيام فيه  ه  مال   ل زكاة  كاملرء ال يب أ َّ  :والقاعدة عندنا

 ع  املرأة جيوز هلا أ  ت   واختار بعض أهل العلم أ َّ 
ابن  امرأة   حلديث زينب   ؛ال العكس ،كاة لزوجهاالزَّ  ي  ط 

 بأ عَ  مِّ أُ  نَ ابأ  نَّ إي  : بي  لنَّ ل تا قالملَّ  مسعودٍ 
  ،مأ عَ نَ »قال:  ؟اتي كَ زَ  بي ،َى وأ أَ  هُ نَّ أَ  مُ عُ زأ يَ  د 

 .«ة  لَ َي ة  وَ قَ َد ََ  يَ هي

 ومحلها فقهاء املكهب عىل أهنا الزكاة التي بِعنى النافلة.

م  ) قال: يف   بي  ا مع النَّ و  ق  ت  من ال   :وهم ؛هاشمٍ  ينه ال جيوز إعطاء بأنَّ  :مشهور املكهب ،(َوِلَ َبنيي َهاشي

 .هاشمٍ 

ه حيح أنَّ الصَّ  لكنَّ  ،عُي افكين منهم الشَّ بني املطلب الَّ  لكن اخلالف املشهور وال (2)املكهب ثانيةٍ  ويف روايةٍ 

 .هاشمٍ  ينبب خاص  

مأ ) يهي
  مي وأ قَ الأ  ،َى وأ مَ »قال:  سول الرَّ  أل َّ  (؛َوِلَ َمَوالي

 «.مأ هُ نأ مي

َزُمُه َمُؤوَنتُهُ ) قال: ي   َتلأ ، وجتب مؤنة القريب ي ر أي وال جيوز إعطاء الزَّ ، (َوِفي َقري ت ه  ون  ؤ  ه  م  م  ل ز  كاة لقريٍب ت 

 سب يف أحد أمرين:النَّ  ي  ود  ِ  ع  

أو ألزمك القايض أ  تنفق عىل ابن  ،فق عىل أخيكنبأ  يكو  القايض ألزمك بأ  ت ؛ا بحكم حاكمٍ إمَّ  -

  ِ  ك. أخيك أو ع

                                                 

كاة، ورياٍل مقدار  لف  أي أخرج زكاة األربعني ألًفا، وهي أ( 1) يخ بنيَّ املراد عىل ما سبق توضيحه.الزَّ  كالم الشَّ

ياق واضح أ َّ فيه نقًصا واهلل أعلم.( 2)  هككا فيام وصلني، والس 
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 ف قد جرى بأ  ينفق عليك. ر  أو أ  يكو  الع   -

كي ينفق نيا وهو الَّ نشأ عىل الدُ  يوم مندائاًم  ه،كي ينفق عىل أخيهو الَّ  أنَّه معروف   واحد   :صورة الك

كاة ك إاا أعطيته من الزَّ كاة؛ ألنَّ زَّ  سوف أعطيه من الل: إين  تنفق عليه، فال تق [الَّكيأنت ]ك ف أنَّ ر  إًاا الع   ،عليه

 فال جيوز. ،حفظت مالك

ِ   ؛إًاا من جرت عادته هو باإلنفاق عىل قرابةٍ  ه من ه ال جيوز له أ  يعطي  ه، أو قريبه فإنَّ كأخيه، أو ابن ع

 كاة. الزَّ 

َلف  ـَوَبنُو الأ )قال:  ، واكرتـيف بني ال  أي ، (ُمطَّلي ي خي ال ف  طَّل ب  خ   ير  خ  أ  ت  د عند م  ِ  عت  امل ولكنَّ  ،كمل هِ 

 كاة.هم من الزَّ ؤجيوز إعطا هأنَّ  :«اعاْلقن»و «ملنتهىا» ]...[احلنابلة 

 .دٍمَّحَا مُنَيِّبِى نَلَعَ مَلَّسَ وَ ى اهللُلَّصَوَ
 


